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Introdución

Datos básicos do centro

O CPI As Mirandas sitúase no número 4 da rúa Celso Emilio Ferreiro do concello de Ares. O
enderezo electrónico é cpi.asmirandas@edu.xunta.gal, número de teléfono 881.93.00.20 e a súa
páxina web é a seguinte: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpiasmirandas/ 

O CPI As Mirandas é un centro:

- Que alberga as etapas educativas de Educación Infantil,  Educación Primaria e Educación
Secundaria Obrigatoria. Dispón dun elevado número de alumnado que oscila sobre os 460 nenos
e nenas e,  dentro do mesmo,  hai  unha gran porcentaxe que precisa medidas de atención á
diversidade para favorecer a inclusión social (alumnado estranxeiro, alumnado de exclusión social,
alumnado  con  diferentes  características  e  necesidades  educativas  especiais  (TEA,  TEL,
trastornos de conduta...). 

-  O claustro está conformado por un total de 50 docentes. Conta con especialistas de AL, PT,
intérprete  de signos e  auxiliar  de conversa.  No  presente  curso académico  incorporáronse  14
novos profesores, todo o profesorado está coordinado polas xefaturas de estudos, que presentan
unha  serie  de intereses  comúns,  entre  os  que destaca a  educación  pública  de calidade e  a
excelencia polo que consideramos como fortalezas a ampla participación tanto de alumnado como
de profesorado nas titorías e nas diferentes materias para participar en os proxectos e que son
sinais de identidade do noso centro. O cadro de persoal do profesorado é altamente participativo,
comprometido coa formación permanente e implicado en numerosas actividades de formación do
profesorado, o que trae como consecuencia directa a conformación dun equipo diversificado e
formado que traballa de forma cooperativa. 

Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro

O Centro  encrávase  na  capital  dun  concello  pequeno  (18  km2),  situado  na  península  de
Bezoucos, dentro do golfo Ártabro, ao sur de Ferrol e bañado polas tranquilas augas da ría de
Ares, e cunha poboación que flutúa en torno aos seis mil habitantes. Esta situación xeográfica
explica tamén o que foi e o que é o seu desenvolvemento económico, intimamente ligado a esa
condición  marítima.  Primeiramente  e  ao  longo  de  case  todo  o  século  pasado  baseado  na
explotación dos recursos pesqueiros e os seus derivados, e na última parte do mesmo e no actual,
baseado nun importante e rápido desenvolvemento do sector turístico.

O presente Plan Dixital de Centro ten como obxecto que o alumnado acade a competencia
dixital (CD) que lle permita dispoñer de habilidades para buscar, obter e procesar información e
transformala  en  coñecemento  das  distintas  materias  do  currículo.  A  CD  ten  que  acadar
competencias:

• relacionadas co acceso á información: busca, selección e rexistro.

• relacionadas co razoamento: organizar, relacionar, analizar e sintetizar.

• relacionadas coa transmisión da información en diferentes soportes e medios.

Somos conscientes de que o contexto da Sociedade da Información na que o alumnado
aprende,  se  relaciona  e  desenvolve  profesionalmente,  fai  necesario  acadar  e  renovar
permanentemente  novas  capacidades  e  competencias  na  etapa  escolar  e  preparalos  para
aprender ao longo da vida.
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O proxecto de incorporación das TIC nas aulas ten que ser un  proxecto integrado no
centro.  Esta formulación leva implícita a implicación do centro completo na súa dimensión de
xestión educativa, xestión de recursos e de comunicación evitando, na medida do posible, que
sexan actuacións illadas de departamentos ou grupos de profesorado.

Así pois, a meta última será mellorar a calidade do ensino no noso centro, incorporando
gradualmente  as  Tic  nos  procesos  de  ensino-aprendizaxe,  nos  procesos  de  xestión  e  de
comunicación, de forma integral e calculada, non dando resposta a necesidades conxunturais con
respostas parciais senón planificando unha evolución no tempo.

Debido á pandemia a finais do curso 19-20, púxose de manifesto de forma moi evidente a 
necesidade do ensino virtual e das carencias de gran parte do profesorado e do alumnado no 
emprego das ferramentas dixitais.

Por outra banda, a maior parte do profesorado foi receptivo á hora de formarse neste eido. 
Foi quen de resolver as dificultades adquirindo un dominio destas ferramentas tecnoloxías que lle 
permitiu unha visión máis positiva da súa utilidade e do seu uso, non só en condición de 
confinamento/pandemia, senón no día a día. 

No curso 2020-2021, ante a necesidade de reforzar estas carencias e aproveitar as inercias 
que xurdiron durante esta pandemia, viuse que era necesario formar un Equipo de Dinamización 
das Novas Tecnoloxías da Comunicación e Información.

No presente curso, o centro participa no Proxecto Edixgal , con 8 aulas Edixgal nos cursos
5º, 6º E.P. e 1º e 2º da ESO. As aulas non incorporadas ao proxecto Abalar están dotadas con or-
denador, pantalla e canón proxector, así como a instalación de rede wifi.

Somos conscientes de que é preciso establecer normas claras e sinxelas que transmitan a 
todos unha seguridade no momento de usar as dotacións. Con este documento pretendemos dar 
orientacións para que se racionalice o uso dos equipos informáticos e que se conserven nas me-
llores condicións.

A integración das Tics na acción educativa dividímolas en tres niveis:

- Alfabetización en Tic:  Coñecementos teóricos,  prácticos e actitudinais relacionados con
estas  tecnoloxías.  Inclúe  o  aprendizaxe  do  usos  dos  ordenadores  e  os  múltiples
periféricos, así como os programas de uso xeral.

- Aplicación no marco de cada materia: Por un lado busca de información e emprego de
programas informáticos específicos e por outro aproveitamento didáctico dos recursos que
proporcionan as Tic.

- Integración das Tic nos procesos de xestión do centro: Por medio do programa Xade e
demais aplicacións de xestión procésase a xestión de persoal,  administración xeral  do
centro,  xestión de titorías,  xestión de Biblioteca (programa Meiga),  xestión de servizos
complementarios tales como transporte e comedor, xestión de horarios e comunicación
coas familia (Espazo Abalar).

Ao inicio de cada curso escolar, cada unha das programacións didácticas de cada nivel e materia
contemplará os recursos tecnolóxicos e o uso dos mesmos para lograr os obxectivos propostos no
punto 2, que perseguen acadar a competencia dixital do alumnado.
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En   Educación Infantil  

-Acoden regularmente á aula de Informática e traballan principalmente actividades axeitados á
etapa.

-Traballan co ordenador, onde puntualmente se realizan buscas na rede sobre temas traballados
e elaboran materiais para traballar na aula.

-Utilizan o canon proxector para visionado de películas, traballos etc....

-Teñen activado un blog:  http://pequerrechosares.blogspot.com/

En Primaria

Diversifícase o aproveitamento das Tics ás distintas materias, tanto nas Linguas propias, como
nas estranxeiras, Matemáticas, Coñecemento do Medio e demais áreas do currículo.

Primeiro e segundo ciclo:

 Utilizan aula de Informática como:

-Complemento das aprendizaxes.

-Apoio no desenvolvemento das destrezas fundamentais: lectura, comprensión lectora, escritura,
numeración e cálculo.

-Afianzamento de aspectos espaciais e temporais.

-Favorecer a creatividade e a comunicación.

-Familiarización e uso da aula virtual en 3º e 4º.

-O sistema operativo que empregan é Windows. Os programas que empregan son os que están
integrados neste sistema (paquete Microsoft Office, Paint,...) e os que o profesorado vai instalando
(CLIC, ADIBU, Aprendendo con PIPO, Gcompris,...).

Terceiro Ciclo:

-Utilización sistemática das aulas Abalar en horas lectivas, dependendo do desenvolvemento do 
currículo.

-Utilización do encerado dixital interactivo.

Asignatura de Libre Configuración: Robótica

O alumnado dos cursos de 4º e 6º de Educación Primaria ten como materia de libre configuración 
a asignatura de Robótica.

Aulas de PT e AL:

-Utilización dos medios para obter información e buscar actividades para traballar de forma lúdica
e motivadora facendo participar ao alumnado.

-As aplicacións TICs que utilizan son:  https://www.orientacionandujar.es/,  https://www.aulapt.org/,
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https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/,  https://arasaac.org/,
https://es.liveworksheets.com/,  https://www.instagram.com/leer.alreves/,
https://losrecursosdeunaptal.blogspot.com/ https://www.proferecursos.com/ 

En   Secundaria  

As Tics utilízanse para dous fins: para reforzar a aprendizaxe das distintas áreas e para
aprender a buscar na rede información sobre temas puntuais así como medio de transmisión de
experiencias, coñecementos ou noticias.

Cada departamento presenta na súa programación a utilización didáctica das TICs.

Primeiro e segundo da ESO:

Utilización sistemática das aulas Abalar en horas lectivas, dependendo do desenvolvemento do 
currículo.

Terceiro e cuarto da ESO:

Uso da  aula virtual  do centro,  co fin de que os rapaces se familiaricen coas ferramentas do
moodle para a aprendizaxe de diferentes materias como: Bioloxía e Xeoloxía,  Música,  Inglés,
Tecnoloxía, Física e Química, Inglés.....

Equipo de Dinamización da Lingua Galega:

Usa o seguinte blog para difundir entre a comunidade educativa as actividades relacionadas con
este equipo: http://tesmoitalingua.blogspot.com/

Biblioteca

Hai en activo un blog: https://carabeladeares.blogspot.com/

  

Breve xustificación do mesmo

A elaboración deste documento xustifícase para dar resposta ás necesidades de formación no 
eido das Tecnoloxías da Información e Comunicación, á superación da fenda dixital das familias e 
as crianzas, e a desenvolver a competencia dixital do noso alumnado ao finalizar a ensinanza 
obrigatoria.

Para a súa redacción, tivéronse en conta os seguintes referentes lexislativos: 

- Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

- DECRETO 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na
Comunidade Autónoma de Galicia.  

-Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do 
complemento específico por función titorial e outras función docentes.

-DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na 
Comunidade Autónoma de Galicia.
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- DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria
na Comunidade Autónoma de Galicia.

-  Disposición adicional  quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021,  da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das
ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022.

- Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos
ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022.

-Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación 
Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan 
Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o curso 2021-2022.

Este plan parte da realidade sociocultural do Concello de Ares co obxectivo de atender “... ás 
características e ás posibilidades que se poden acadar tendo en conta a situación xeográfica, o 
tipo de alumnado, a formación do profesorado e as infraestruturas dispoñibles”, tal e como se 
especifica no DECRETO 130/2007.  Neste mesmo decreto establécense unhas pautas para a 
elaboración do plan dixital que, seguindo as indicacións reflexadas no seu Anexo V, debe incluír:

* Estudo inicial do centro referido ás características de toda a súa comunidade educativa. Poden 
recollerse aquí as iniciativas xa realizadas neste campo e mais as expectativas e os intereses de 
cara ao futuro.

* Obxectivos que, a curto e longo prazo, se pretenden alcanzar, así como a metodoloxía e 
actividades concretas que se aplicarán para acadalos. Deberán incluírse iniciativas pedagóxicas 
innovadoras e cambios metodolóxicos que redunden nun mellor aproveitamento das TIC nas 
aulas.

* Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos.

* Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto.

* Organización dos espazos do centro.

* Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo e medidas para promover o acceso ás TIC en 
condicións de igualdade por parte de persoas dos dous sexos e de diferentes condicións sociais.

* Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a obtención de información e
para a aprendizaxe.

* Plan de avaliación anual tendente a detectar os obxectivos acadados e os incumpridos, así 
como as estratexias que deberán adoptarse para alcanzar os non conseguidos.

* Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración dun plan de formación interno
que permita difundir boas prácticas e aproveitar ideas e coñecementos dos compañeiros e 
compañeiras docentes.

* Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel.
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A elaboración do Plan Tic parte do traballo do Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da 
Información e Comunicación  (en diante denominado Equipo TIC) e da colaboración co equipo 
docente para redactar os obxectivos a acadar polo alumnado, graduados atendendo ás 
características psicolóxicas de cada ciclo e etapa.

Igualmente, para o desenvolvemento da competencia dixital do alumnado e profesorado, o 
D105/2014  no seu artigo 19 especifica que “ A consellería con competencias en materia de 
educación ofrecerá plataformas dixitais e tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade 
educativa, que poderán incorporar recursos didácticos achegados polas administracións 
educativas e outros axentes para o seu uso compartido.”  Este apartado desenvolverase no 
apartado 3.Recursos TIC.

Tense en conta tamén o D330/2009 para contribuír á adquisición da competencia dixital de 
xeito que:

* Potenciarase o uso, na medida das súas posibilidades, da linguaxe audiovisual e das 
tecnoloxías

da información e comunicación como vehículo de expresión e comunicación, empregando as 
diferentes ferramentas tecnolóxicas –ordenador, cámara web, cámara fotográfica, encerado dixital
interactivo, gravadoras e reprodutores de imaxe e son…-.

* Promoverase a identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías –videotecas,

coleccións de CD, ordenadores, Internet…-, como fontes de información, de comunicación…, 
desenvolvendo unha actitude crítica ante a veracidade da información que  proporcionan.

Proceso de elaboración

A comezos do curso 2021-2022 conformouse un itinerario dentro do PFPP do centro no que se
inclúe a elaboración do PD. Este seminario,  en colaboración co Equipo de Dinamización TIC,
realizou as seguintes actuación:

- Difusión entre o profesorado e alumnado para a realización da enquisa SELFIE, no mes de
decembro de 2021.

- Difusión e realización do Test de Competencia Dixital Docente entre o profesorado, no mes de
xaneiro de 2022.

- Asistencia á docencia de dúas horas 21 de marzo de 2022 sobre a elaboración DAFO.

- Análise dos datos obtidos no SELFIE e noTest de CDD e elaboración dunha matriz DAFO a
partires deses resultados, no mes de marzo de 2022.

- Asistencia á docencia de dúas horas o 19 abril de 2022 sobre a elaboración do Plan de Acción e
do Plan Dixital de Centro.

- Elaboración do Plan de acción, ao longo do mes de maio de 2022.

- Elaboración do Plan Dixital de Centro nos primeiros 15 días do mes de xuño de 2022.
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Situación de partida

Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

- Infraestrutura dixital do centro: tódalas instalacións de centro están ou ben conectadas a través
de cableado ou ben a través de WIFI. 

- Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes categorías: 

 Aulas dixitalizadas: tódalas aulas posúen canón proxector e ordenador de sobremesa (en
Educación Primaria e Secundaria) e ordenador portátil (en Educación Infantil).

 Proxecto E-Dixgal: nos curso de 5º e 6º de EP e 1º e 2 da ESO.

 Equipos de xestión e administración: posúen ordenadordes de sobremesa conectadas en
rede ás fotocopiadoras.

 Uso na biblioteca: posúe catro portátiles para uso do alumnado e un de sobremesa para o
proxecto MEIGA.

 Equipos  para  uso  nas  salas  de  profesorado  e  departamentos:  a  sala  de  mestras  de
Primaria posúe tres ordenadores portátiles e un de sobremesa, na sala de mestras de
Secundaria hai dous de sobremesa e dous portátiles, e en cada departamento hai un de
sobremesa.

 Aula de informática:  na de Primaria hai un total de 11 e na ESO, 10.

 Dotacións para proxectos específicos: eboots para robótica en Infantil, robots para 4º e 6º
de Primaria, e impresora 3D na aula de informática de EP e na de Tecnoloxía de ESO.

- Servizos dixitais educativos: 

 Páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpiasmirandas/  

 Aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpiasmirandas/aulavirtual/ 

 Así mesmo, faise uso dos servizos de Abalarmóbil como medio de comunicación entre o
profesorado (informes de titorías) e coas nais,pais e titores legais do alumnado (mensaxes
de grupo, de centro, mensaxes de ámbito individual, petición de titorías). A plataforma de
Agueiro está dada de alta no centro, mais na actualidade non está a ser empregada. 

 O profesorado de todo o centro e o alumnado da ESO posúe mesmo o email de dominio
@cpiares.com con acceso ás apps de Google para poder facer delas e poder traballar de
xeito máis colaborativo. 

 Xestión  do  mantemento  do  equipamento  do  centro:  o  mantemento  dos  equipos  non
EDixgal  corren  a  cargo  da  empresa  2KSystems.  No  caso  dos  equipos  Abalar,  o
mantemento realízao a UAC e o Amtega

 Ligazón  ao  Plan  de  continxencia:
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpiasmirandas/system/files/Plan%20de
%20Continxencia.pdf  
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Fontes empregadas para a análise DAFO

Datos obtidos da avaliación Selfie:

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO

A -Liderado

Equipo Direct. 4.4 3.8

Profesorado 3.8 3.7

Alumnado

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 4 3.8

Profesorado 3.4 3.5

Alumnado 3.6 2.6

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4 3.8

Profesorado 3.6 3.5

Alumnado 4.2 2.9

D-
Desenvolvemento

profesional
continuo

Equipo Direct. 4.7 3.7

Profesorado 4.3 3.9

Alumnado

E- Pedagoxía:

Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4.2 3.6

Profesorado 4 4.3

Alumnado 3.6

F- Pedagoxía:

Implementación na
aula

Equipo Direct. 3.8 3.6

Profesorado 3.3 3.6

Alumnado 3.7 3

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2.9 3.5

Profesorado 2.9 3.6

Alumnado 2.6

H- Competencias
dixitais do
alumnado

Equipo Direct. 3.8 3.8

Profesorado 3.5 3.5

Alumnado 3.9 2.8
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Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 20 39 51,3%

PROVISIONAL 2 5 40%

INTERINO 2 3 66,7%

SUBSTITUTO 6 10 60%

DESPRAZADO 2 3 66,7%

Puntuación e nivel de competencia do centro

Puntuación media do
test (sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do
test en Galicia (sobre

192)

Nivel de competencia
en Galicia

79,6 Integrador/B1 76,5 Integrador B1

Puntuación e nivel de competencia por etapas

Puntuación media
do test (sobre 192)

Nivel de
competencia

Puntuación media
do test en Galicia

(sobre 192)

Nivel de
competencia en

Galicia

Inf 66,8 Integrador B1 68,2 Integrador B1

Pri 84 Integrador B1 79,3 Integrador B1

ESO 91 Integrador B1 77 Integrador B1
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 Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado
participante neste nivel

A1 - -

A2 14 43,8%

B1 9 28,1%

B2 8 25%

C1 - -%

C2 1 3,1%

TOTAL 32 100%

Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

INFRAEST
RUTURAS- 
EQUIPAME
NTO

-Correcta asistencia técnica coa 
empresa privada contratada polo 
centro.

-En canto á dotación EDIXGAL, é 
satisfactoria de dispositivos dixitais 
tanto para o alumnado como para o 
profesorado.

-Mellorar a infraestructura e fomentar o 
coñecemento e uso dos espazos físicos 
para facilitar o proceso de E-A.

PERSOAL 
DOCENTE

-Suficiente formación na pescuda de
recursos educativos, na creación de
recursos dixitais e no uso de EVA’s.

-Adaptación por parte do 
profesorado dos contidos e 
ferramentas tecnolóxicas ás 

-Necesidade de mellorar as prácticas de 
avaliación en tódolos ámbitos.

-Insuficiente debate sobre as vantaxes e 
desvantaxes de usar as tecnoloxías 
dixitais.
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necesidades do alumnado.

-Coñecemento das normas e 
dereitos de autor e licenzas uso.

-Correcto coñecemento e uso da 
protección de datos.

-É mellorable a avaliación a través das 
ferramentas dixitais.

-Insuficiente uso na xornada lectiva de 
dispositivos propios do alumnado.

-Insuficiente coñecemento e uso dos 
repositorios/bibliotecas, recursos 
abertos/libres e outros recursos en liña á 
disposición da comunidade educativa.

-Insuficiente tempo de explorar a 
ensinanza dixital.

-Mellorar retroalimentación a través dos 
entornos virtuais de aprendizaxe.

PERSOAL 
NON 
DOCENTE

ALUMNAD
O

-Coñecemento suficiente respecto á
programación en Educación Infantil 
e Primaria.

-Suficiente en implicación e 
colaboración do alumnado.

-Suficiente en comportamento 
seguro e responsable.

-Correcto desenvolvemento da 
aprendizaxe de creación de 
contidos dixitais e do uso das TICS 
como medio de comunicación.

-Na ESO: insuficiente aprendizaxe 
relacionada coa codificación ou 
programación.

-Necesidade de aprender a resolver 
problemas técnicos básicos.

FAMILIAS

-Correcto uso das canles de 
comunicación entre as famlias e as 
titorías a través do espazo Abalar 
enderezo electrónico.

OFERTA

ORGANIZA
CIÓN

DO 
CENTRO

-Fomento das ferramentas 
corporativas e de software de libre 
distribución.

-Moi boa comunicación coa 
comunidade educativa.

-Si existe unha estratexia dixital de 

-Mellorar a innovación do profesorado na
exploración das novas tecnoloxías 
recursos dixitais.
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centro.

-Alta participación do profesorado e 
do equipo directivo nas actividades 
de formación dixital.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACI
ÓN

EDUCATIVA

-Na Educación Primaria hai 
satisfacción cos cursos 
ofertados, logrando un 
seguimento e alta 
participación nos PFPP, onde 
xa se levan varios anos con 
liña TIC.

-Acceso maioritario tanto a 
dispositivos dixitais como a 
conexión wifi do alumnado.

-Insuficiente uso na xornada lectiva de 
dispositivos propios do alumnado.

-Non disposición de horario específica 
para Equipo de Dinamización TIC nin para 
a coordinación do Plan Dixital.

-Falta de profesorado con destino definitivo
en Secundaria para levar a cabo a 
implementación e seguimento do Plan 
Dixital na aula.

-Falta de recursos e medios ao 
profesorado que non forman parte do 
proxecto Abalar.

LEXISLACIÓN
-Os cambios na lexislación educativa sen 
ter en conta ao profesorado non favorecen 
a innovación do profesorado

CONTORNA

-Donación do Concello de 
Ares de dispositivos 
tecnolóxicos para o alumnado
con poucos recursos 
económicos.

ANPA

OUTRAS 
ENTIDADES

Hai unha colaboración con 
outras entidades a través das 
tecnoloxías dixitais.
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Plan de Acción

Obxectivos, indicadores e accións

Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

Área/s de mellora: Infraestructura e equipos (C)

OBXECTIVO 1: Fomentar o coñecemento e uso dos espazos físicos para facilitar o proceso de ensino-aprendizaxe. Acadado

Responsable: Equipo Dinamización Plan Dixital
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO:

Incremento de uso das aulas de informática e espazo Maker.

Valor de partida: Soamente un 10% do profesorado fai uso das instalacións de informática.

Valor previsto e data: 
50% do profesorado usa habitualmente as aulas de informática e espazo 
maker.

Finais do primeiro trimestre

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN 

Estado 

AO1.1: Consolidación do 
Equipo de Dinamización do
Plan Dixital

Equipo directivo
15 de setembro de 
2022

Reunión inicial e 
establecemento de reunións
periódicas.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Difusión ao Equipo Dinamización 30 de setembro de Reunións quincenais. Realizada
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profesorado da 
información relativa aos 
horarios dispoñibles e 
recursos das aulas.

Plan Dixital 2022
Creación documentos 
en .pdf coas normas de uso
e equipamento dispoñible. 

Aprazada

Pendente

AO1.3: Avaliación e análise
do emprego das aulas de 
informática e maker.

Equipo Dinamización 
Plan Dixital

Finais do primeiro 
trimestre.

 Documento de rexistro do 
uso das aulas de 
informática.

Realizada

Aprazada

Pendente

Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)

OBXECTIVO 2: Impulsar as canles existentes de comunicación e colaboración entre o profesorado do centro. Acadado

Responsable: Equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de participación do profesorado nos foros da Aula Virtual (AV).

Valor de partida: O profesorado fai uso da aula virtual para crear cursos, non como ferramenta de comunicación e colaboración.

Valor previsto e data: 50% do profesorado participa nos foros creados. Segundo trimestre.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN 

ESTADO 

AO2.1: Creación e Directora 30 de setembro de Aula virtual e curso de nova Realizada
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matriculación de todo o 
profesorado nun curso na 
Aula Virtual.

2022 creación.
Aprazada

Pendente

AO2.2: Creación de temas 
relacionados co fomento e 
uso da Aula Virtual e da 
promoción das novas 
tecnoloxías.

Equipo Dinamización 
Plan Dixital

Finais do primeiro 
trimestre.

Reunións mensuais do 
EDPD.

Subida e/ou creación de 
videotitoriais e documentos 
en .pdf explicativos das 
diferentes ferramentas 
tecnolóxicas.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Uso como canle de 
comunicación e medio 
colaborativo do/s foro/s 
nos diferentes temas do 
curso.

Claustro
Finais do terceiro 
trimestre.

Aula virtual.

Realizada

Aprazada

Pendente

Área/s de mellora: Pedagoxía: apoios e recursos (E)

OBXECTIVO 3: 
Mellorar o coñecemento e uso dos repositorios do espazo Abalar e de recursos tecnolóxicos de 
software libre á disposición da comunidade educativa.

Acadado

Responsable: Equipo Dinamización do Plan Dixital Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Incremento do uso dos diferentes recursos de software libre para o proceso de ensino-aprendizaxe.

Valor de partida: Un reducido grupo de profesorado emprega recursos tecnolóxicos de software libre.
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Valor previsto e data: 50% do profesorado fai emprego habitual de software libre no proceso 
de E-A.

Terceiro trimestre.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN 

ESTADO 

AO3.1: Creación do Grupo de 
Traballo (GT) no eido das novas 
tecnoloxías da comunicación e 
información e do control do 
desenvolvemento do Plan Dixital.

Responsable do 
Plan de Formación
Permanente do 
Profesorado.

30 de setembro de
2022

Reunión de claustro do 
profesorados.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Elaboración e 
presentación da documentación 
respecto ao GT do itinerario 
TIC/Plan Dixital.

Coordinador/a do 
itinerario TIC do 
PFPP.

15 de outubro de 
2022

Plataforma de Fprofe. Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Formación dos membros 
do GT no coñecemento e uso 
recursos de software libre e dos 
repositorios á disposición da 
comunidade educativa.

Formación ao 
cargo do CFR-
Ferrol

Finais do primeiro 
trimestre

Reunións do GT e horas de 
docencia. 

Subida e/ou creación de 
videotitoriais e documentos 
en .pdf explicativos das 
diferentes ferramentas 
tecnolóxicas.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.4: Elaboración e difusión 
dos recursos creados ao resto 
da comunidade educativa.

Membros do GT
Durante o terceiro 
trimestre

Reunións do GT.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Prácticas de avaliación (G) 

OBXECTIVO 4: Desenvolver instrumentos de avaliación empregando ferramentas dixitais colaborativas. Acadado

Responsable: Equipo de Dinamización do Plan Dixital. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de rúbricas creadas e compartidas na aula virtual.

Valor de partida: 0 rúbricas creadas e compartidas na aula virtual.

Valor previsto e data: 8 rúbricas creadas e compartidas na aula virtual. Terceiro trimestre do curso 22-23.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN 

ESTADO 

AO4.1: Detección das 
necesidades de avaliación 
mediante rúbricas do 
profesorado e a súa análise.

Equipo de 
Dinamización do 
Plan Dixital.

Finais do primeiro 
trimestre

Reunión do EDPD. Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Elaboración de rúbricas 
para cada unha das necesidades 
de avaliación.

Equipo de 
Dinamización do 
Plan Dixital.

Finais do segundo
trimestre

Reunións mensuais do 
EDPD.

Creación das rúbricas.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3. Difusión das rúbricas e Equipo de Ao longo do Aula virtual. Realizada
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análise das aportacións dadas 
polo claustro.

Dinamización do 
Plan Dixital.

Claustro.

terceiro trimestre
Reunión de claustro.

Aprazada

Pendente
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Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Na actualidade están tódalas aulas do centro dotadas co material informático descrito no
punto 2.1. 

Debido á incorporación de profesorado e mestres definitivos no vindeiro curso 22-23,
aplazarase a análise destas necesidades de equipamento e infraestructuras tecnolóxicas á
setembro de 2022. 

Avaliación do plan

Para avaliar o procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución
de obxectivos, realizarase a avaliación do seguinte xeito:

- No contexto da avaliación procesual a frecuencia da súa realización será como
mínimo unha vez ao trimestre. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución
das accións, a análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles
modificacións das accións e as propostas de mellora.

- No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será como mínimo
unha vez ao ano. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do
logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

Difusión do plan

O Plan  Dixital  do  centro  será  aprobado  no  Claustro  e  CE  fin  de  curso  e  será
difundido na páxina web do centro, no apartado Documentos de Centro e na Presentación
dos Plans e Proxectos de centro xa publicitada na páxina web. 

No Claustro de principios de curso, presentarase o Plan de acción deste Plan dixital
para  o  curso  2022-2023  e  unha  vez  aprobadas  as  accións  que  se  van  levar  a  cabo,
publicarase  na  páxina  web.  O  profesorado  será  coñecedor  deste  plan  de  acción  e
incorporará ás programacións do seu curso ou das súas materias a implementación desas
medidas. 

A principios de curso enviarase unha notificación Abalar ás familias para que poidan
informarse  a  través  da  páxina  web  deste  Plan  Dixital  e  as  accións  para  o  seu
desenvolvemento no 2022-2023.
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ANEXO I

 OBXECTIVOS DIVIDIDOS EN:
1. Hardware
2. Software

a. Sistema operativo
b. Aplicacións educativas
c. Ofimática
d. Internet
e. Gráficos e multimedia

3. Robótica

NIVEL EDUCACIÓN
INFANTIL

1º E 2º 
PRIMARIA

3º E 4º 
PRIMARIA

5º E 6º PRIMARIA E.S.O.

1.
HA
RD
WA
RE

-Aprender a 
apagar e 
prender a 
CPU e o 
monitor.
-Comezar a 
usar o rato: 
clic, dobre clic
e arrastrar.
-Aprender a 
usar as teclas
con frechas.

-Apagar e prender
a CPU, monitor e 
altofalantes.
-Iniciarse na 
mecanografía: 
posición das 
mans e aprender 
onde están as 
teclas.
-Valorar a correcta
hixiene postural.

-Continuar co 
desenvolvem
ento da 
mecanografía
.
-Aprender a 
conectar o 
micrófono.

-Continuar co desenvolvemento 
da mecanografía.
-Introdución aos comandos 
básicos.
-Aprender a usar dispositivos do 
ordenador: conectar rato e 
auriculares, conectar e apagar a 
cámara e o micrófono 
incorporados.
-  Aprender a usar como medio 
de almacenamento o pendrive.

-Coñecer e usar as teclas de 
funciones e ampliar o 
coñecemento dos comandos.
-Manexar a cámara web e os 
micrófonos.
-Manexar o EDI (encerado 
dixital interactivo).
-Usar o pendrive para gardar 
os arquivos persoais.
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NIVEL EDUCACIÓN 
INFANTIL

1º E 2º 
PRIMARIA

3º E 4º 
PRIMARIA

5º E 6º PRIMARIA E.S.O.

A. SISTEMA OPERATIVO
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2.
SO
FT
WA
RE

-Aprender o seguinte 
vocabulario: rato, 
monitor, ordenador, 
teclado, click, doble 
click, arrastrar, icona, 
menú Windows.
- Introducirse no uso 
do sistema operativo 
de Windows e 
familiarizarse coa súa
interfaz.
-Realizar os 
seguintes procesos:
Co rato: clic e dobre 
clic, arrastrar, mover 
polo escritorio, clicar 
nas iconas dos xogos
educativos que se 
usen, clicar non 
menú Windows e 
apagar o ordenador.
Co teclado: usar as 
teclas coas frechas.

-Recordar e 
ampliar o 
vocabulario 
relacionado co 
sistema operativo
Windows.
-Co teclado: usar 
as frechas e 
comezar a poñer 
palabras co 
teclado, 
buscando unha 
correcta posición 
das mans.

-Asentar e 
ampliar o 
vocabulario 
relacionado co 
sistema 
operativo.
- Crear cartafoles
e aprender a 
gardar algún 
arquivo neles.
- Seguir 
coñecendo o 
sistema operativo
Windows.

-Aprender a usar o 
sistema LINUX do 
ordenador Edixgal.
-Crear e organizar 
cartafoles por 
asignaturas.
-Aprender a crear 
accesos directos aos 
cartafoles e programas
do ordenador.
- Gardar arquivos nos 
diferentes cartafoles, 
atendendo á materia.
- Aprender a usar os 
dispositivos de 
almacenamento 
masivo (pendrive) e 
gardar arquivos e/ou 
cartafoles neles.

- 1º e 2º ESO: continuar co 
uso e coñecemento do 
sistema operativo LINUX.
-Organizar o escritorio do 
ordenador de xeito que teñan
cartafoles de tódalas 
materias no cartafol de 
Usuario.
- 3º e 4º ESO: retomar o uso 
do sistema operativo 
WINDOWS. 
-Usar o sistema Android 
incorporado nos dispositivos 
de telefonía persoal para 
acceder á aula virtual e/ou 
Edixgal.

B. APLICACIÓNS EDUCATIVAS
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-Facer uso do 
Gcompris, Pippo, e 
outras aplicacións 
educativas.

-Coñecer a 
interfaz da aula 
virtual.
-Facer uso do 
Gcompris e 
doutras 
aplicacións 
educativas e das 
editoriais.

-Aprender a 
entrar na aula 
virtual e acceder 
aos diferentes 
cursos e aos 
seus temas.
-Aprender a 
enviar unha 
tarefa a través da
aula virtual.
-Facer uso de 
aplicacións 
educativas e das 
editoriais, tanto 
de xeito online 
como con 
aplicacións 
instaladas nas 
computadoras.

-Aprender a entrar e 
manexar a aplicación 
educativa Edixgal.
-Coñecer e usar as 
posiblidades de E-
Dixgal: lectura de 
apuntamentos, envío 
de tarefas, 
participación nos foros,
uso da nube persoal.

-1º e 2º ESO: manexar son 
soltura  Edixgal.
-3º e 4º da ESO: usar a Aula 
virtual dende o ordenador e o
dispositivo telefónico persoal.
- Coñecer e aprender a usar 
as aplicación da conta 
@cpiares.com
-Valorar o uso das 
Aplicacións de Google para o
traballo compartido, 
colaborativo…
-Desenvolver a competencia 
para traballar en equipo de 
forma colaborativa 
aproveitando as 
posibilidades das distintas 
aplicacións da nube.
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C. OFIMÁTICA
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-Aprender a 
acceder ás 
aplicacións de 
ofimática: o 
procesador de 
texto.

-Coñecer  os 
elementos do 
editor de textos: 
barra de título, 
barra de menú, 
barra de 
ferramentas e 
barras de 
desprazamento.
-Usar o editor 
para a creación 
de textos 
pequenos e 
darlles un 
formato sinxelo 
(tamaño e tipo de
letra).
-Gardar 
documentos.

-Manexar e recoñecer 
os elementos do editor
de textos e de 
presentacións e 
profundizar no uso dos
mesmos (fontes, 
cambiar tipos e 
tamaño de letra, aliñar 
o texto, crear listaxes, 
inserir táboas)  e menú
revisar (corrector de 
texto).
-Transformar un texto 
ou presentación  de 
Open Office a .pdf
-Inserir ligazóns e 
imaxes no editor de 
textos.
-Aprender a citar as 
fontes de información 
empregada:  webgrafía
e/ou bibliografía.

1º e 2º ESO: Manexar e 
recoñecer os elementos do 
paquete de LibreOffice 
(editor de textos, editor de 
presentacións, folla de 
cálculo,...): menús inserir 
(táboa, imaxes, ligazóns,...),  
menú disposición (formato 
páxina, columnas…) e menú 
revisar (corrector de texto).
3º e 4º ESO: Manexar e 
recoñecer os elementos do 
paquete de Microsoft Office.
-Transformar os arquivos 
creados a outros formatos 
(.pdf,.odt,.docx,...).
-Incluír citas e referencias 
das fontes de información 
atendendo ao estilo escollido
polo profesorado de nivel 
(APA, MLA,...).
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D.INTERNET
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-Aprender a 
entrar no 
navegador e facer
a procura 
dalgunha 
información.

-Coñecer  os 
elementos do 
navegador: 
pestanas, barra 
de 
desprazamento, 
barra de 
navegación, 
barra de 
dirección, 
menú,área da 
páxina web.
-Aprender a usar 
os buscadores 
para a procura de
información en 
internet.

-Coñecer e manexar 
os diferentes 
navegadores que 
teñen (firefox e 
chrome).
-Ampliar o 
coñecemento sobre os
navegadores: engadir 
e administrar os 
marcadores.
-Usar Internet de 
forma segura, 
responsable e 
respectuosa, sen 
difundir información 
privada, coñecendo os
protocolos de 
actuación a seguir en 
caso de ter problemas 
debido aos contactos, 
condutas ou contidos 
inapropiados. 
Netiqueta e normas de
comportamento xeral 
en internet.
-Coñecer  o  software
de  dominio  público:
aquel  que  non  está
protexido  con
copyright.
-Aprender a xestionar 
os contrasinai s do 
ordenador e da 
aplicación Edixgal.

-Iniciarse no uso das 
aplicacións CANVA e/ou 
Genially para a creación de 
actividades, traballos e/ou 
presentacións.
-Buscar  información na 
internet de forma crítica 
discernindo aquela 
información útil.
-Coñecer  o  software  de
dominio  público:  aquel  que
non  está  protexido  con
copyright.
-Usar Internet de forma 
segura, responsable e 
respectuosa, sen difundir 
información privada, 
coñecendo os protocolos de 
actuación a seguir en caso 
de ter problemas debido aos 
contactos, condutas ou 
contidos inapropiados. 
Netiqueta e normas de 
comportamento xeral en 
internet.
-Xestionar os contrasinais, 
tanto das contas das 
aplicacións educativas como 
do ordenador.
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E. GRÁFICOS E MULTIMEDIA
-Iniciarse e manexar a 
gravadora de sons do 
ordenador e os 
programas de captura 
de fotografías e 
vídeos.
-Aprender a facer 
capturas de pantalla 
co ordenador.
-Manexar o Tuckpaint.

-Iniciarse no uso de editores 
de vídeo (1º e 2º ESO co 
Openshot): editar, cortar, unir
vídeos, inserir música, incluír 
rótulos e texto, produción..
-Aprender a cambiar a 
resolución das imaxes 
tomadas. 
-Traballar con imaxes: 
descarga de 
arquivos,procura e descarga 
de imaxes, copyright e 
licenzas, dereitos de autor.
-Aprender a usar as 
aplicacións do dispositivo 
telefónico persoal como 
medio para crear gravacións 
sonoras e/ou vídeos e tomar 
fotografías.

ROBÓTICA

4º EP

B1.1. Orixe e evolución da robótica.

B1.2.Áreas de aplicación da robótica.

B1.3. Estrutura e funcionamento dos robots.
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B2.1 A aplicación Codemonkey coma ferramenta de iniciación á programación.

B2.2. O programa mBlock como ferramenta de programación de robots.

B3.1.Necesidades estruturais, mecánicas, electrónicas e enerxéticas dun robot.

B.3.2. Técnicas de construción de sistemas robóticos.

B3.3. Técnicas de depuración de programas de control. 

B3.4. Técnicas de localización de fallos e avarías. 

6ºEP

B1.1.- Acercamento ao traballo científico mediante o estudo dalgunha das súas características e a súa práctica en situacións 
sinxelas.

B.1.2.- Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 
científico.

B.2.1. Introducción á programación básica de robots educativos.

B.2.2 Integración das TIC así coma de linguaxes e ferramentas de programación no proceso de aprendizaxe.

B.3.1 Terminoloxía propia da robótica.

B.3.2 Estructura e funcionamento dos robots.
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B.3.3 Necesidades estructurais, mecánicas, electrónicas i enerxéticas dun robot.

B.3.4 Técnicas de construcción dun robot educativo.

B.3.5 Técnicas de depuración de programas de control.

B.3.6 Técnicas de localización de averías e fallos.

B.3.7 Realización de pequenos proxectos.
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