
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP SANTA BAIA 

 
 

[Versión 1.0_ xuño 2022] 
Claustro e Consello Escolar 30/06/22 

Enviado á inspección educativa 01/07/22 

PLAN DIXITAL 



2 

 

 
 

Índice do Plan Dixital 
 

1. Introdución 
1.1. Datos básicos do centro                                                                          3 

1.2. Contextualización do plan dixital no centro. Contribución ao Proxecto 

Educativo do Centro                                                                                6 

1.3. Breve xustificación do mesmo                                                                 7 

1.4. Proceso de elaboración                                                                           8 

 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais                                       9 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO                                            12 

2.3. Análise DAFO 

 

3. Plan de Acción 

3.1. Obxectivos, indicadores e acción                                                          16 

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas          30 

 

4. Avaliación do PD              33 

4.1. Seguimento do Plan de Acción 

4.2. Propostas de mellora (revisión) 

 

5. Difusión do PD                34 



3 

 

 

1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 

Denominación: CEIP SANTA BAIA 

Localidade: Praia xardín-BOIRO  

Código postal: 15930 

Concello: BOIRO 

Teléfono: 881866595 

NIF: Q6555406E CÓDIGO: 15021500  

Email:ceip.santabaia@edu.xunta.gal 

Etapas educativas: Infantil e Primaria.  

Dirección: Avenida Compostela, 48  

Web:https://santabaia.es/ 

Alumnado: Infantil 140 e Primaria 335 .Total : 475 alumnos/as 

Mestras e mestres: 39 

 

Unidades Catálogo Funcionan 

Educación Infantil 6 6 

Educación Primaria 17 17 

TOTAL 23 23 

 
 

  
  

 
  

  
 

  

 Composición xurídica e funcional Catálogo Funcionan 

 Educación Infantil 8 8 

 Educación Primaria 16 16 

 Filoloxía Inglesa 3 3 

 Filoloxía Francesa/Pri 1 1 

 Educación Musical 2 2 

 Educación Física 2 2 

 Pedagoxía Terapéutica 1 2 

 Audición e Linguaxe 1 1+1 it. 

 Orientación 1 1 

 Educación Relixiosa  1+1it. 

  TOTAL 35 39 

 

mailto:ceip.santabaia@edu.xunta.gal
https://santabaia.es/
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Persoal non docente Consellería Concello 

Auxiliar Administrativo 1  

Conserxe  1 

Persoal de Limpeza  2+5h 

Coidadora 1  

TOTAL 5+5h 

 

O Centro escolar foi construído a finais dos setenta e inaugurado no curso 79/80. 

 

Na nova nomenclatura concedida pola Consellería figura como: 

C.E.I.P. SANTA BAIA 

 

O edificio consta de: Planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un novo 

anexo para acoller ós/ás nenos/as de Infantil e, ademais, refórmase o edificio 

primitivo suprimíndolle as barreiras arquitectónicas existentes e creando novos 

servicios ( ascensor, servicio de minusválidos, rampla de acceso....). 

 

-DISTRIBUCIÓN. EDIFICIO PRINCIPAL (Primaria) 

 

PLANTA BAIXA; Alberga actualmente as seguintes dependencias: 

 Despachos Administrativos: Dirección, Xefatura de Estudios e Secretaría. 

 Sala de mestrado. 

 Comedor escolar. 

 Aula de música 

 Sala de reprografía (encanutilladora, fotocopiadora, multicopista) 

 Conserxería. 

 Aula PT. 

 Dependencias da APA. 

 Equipo megafonía 

 Almacén de  productos de limpeza. 
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1 ANDAR coas seguintes dependencias: 

o 8 aulas primaria. 

o Biblioteca 

o Aula inglés 

o 2 Aulas de Pedagoxía Terapéutica 

o Aula de Informática. 

o Aula de Audición e Linguaxe. 

o Departamento de Orientación 

o Cuarto da limpeza. 

o Servicios para alumnos/as 

o Servicios para profesores. 

o Servicio adaptado 

 

As aulas de Audición e Linguaxe, Orientación e dúas aulas de Primaria xunto co servicio 

adaptado son consecuencia do anexo de nova reforma ó edificio primitivo. 

Este acceso conta de escaleira con saída de emerxencia, que comunica co patio. 

 

2 ANDAR conta coas seguintes dependencias: 

o 10 aulas. 

o Cuarto de baño para nenos 

o Cuarto de baño para nenas (lugar por  onde se accede ó faiado) 

o Aseos para mestres 

 

EDIFICIO DE E. INFANTIL consta de: 

 6 aulas con baño 

 Sala de profesores/a 

 Almacén de material 

 Cuartos de baño para profesores/as 

 Almacén de limpeza 

 Patio cuberto 

 Patio de uso exclusivo con acceso dende o edificio  
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PATIO; Consta de: 

o Patio pechado en parte cuberto, con acceso ós servicios de nenos/as, e 

noutra parte descuberto. 

o Pistas Polideportivas. 

o Ximnasio. 

o Polideportivo. 

o Horto:invernadoiro e parcelas 

 

A través do patio comunícanse os edificios de Infantil e Primaria. 

 

Na parte de adiante está a zona de aparcamento de automóviles. 

 

A distribución de espacios poderá ser modificada polo E.D., coa aprobación do Claustro, 

en función das necesidades de cada momento. 

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto 

Educativo do Centro 

O CEIP Santa Baia de Boiro, está sito na rúa Avda. de Compostela nº  48 que 

desemboca na Praia de  Barraña; un pouco desprazado do núcleo urbano, pero aínda 

pertencente a el. A súa situación é privilexiada se consideramos o seu enclave natural. 

 

Boiro, concello onde se sitúa o noso centro, forma parte da península da Barbanza e 

atópase situado no sur-leste da provincia da Coruña á cal pertence. Linda ao norte co 

Concello de Lousame; ao sur coa ría de Arousa; polo leste con Rianxo e Lousame e, 

finalmente, polo oeste con Porto do Son e Pobra do Caramiñal. 

 

Posúe unha salientable densidade de poboación, cunha media  de 218 hab/Km2 , que o 

categoriza coma un concello densamente poboado. Cómpre destacar, sen embargo, as 

diferencias existentes entre o que é a zona do litoral e a de montaña, onde a densidade 

descende considerablemente. 

 

O sector urbano está ocupado maioritariamente por vivendas que non superan os cinco 

andares, algunhas delas con pequenos-grandes locais dedicados ó comercio. 

 



 

Páx 7 de 33 

A rápida expansión do concello está xerando a aparición de máis servicios; bótase en falta 

unha mellor planificación urbanística nas edificacións construídas e un maior respecto 

polos paraxes naturais da contorna. 

1.3. Breve xustificación do mesmo 

 

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

A LOE establece:  

Artigo 111 bis Tecnoloxías da Información e comunicación.  

• As condicións nas que se debe desenvolver a xestión dos datos académicos do 

alumnado de xeito que se cumpran os protocolos de protección de datos e se 

empreguen formatos que garantan a interoperabilidade entre os diferentes 

sistemas empregados no sistema educativo estatal.  

• Faise referencia aos contornos virtuais de aprendizaxe, as características destes 

e ao seu emprego dentro da vida académica.  

• Faise fincapé na necesidade de que as diferentes administracións educativas 

promovan o emprego das tecnoloxías da información e a Comunicación como 

método axeitado e valioso para levar a cabo tarefas de ensino e aprendizaxe 

procurando a eliminación de condutas de risco.  

• As administracións educativas revisarán os marcos de referencia da competencia 

dixital que orienten a formación inicial e permanente do profesorado de xeito que se 

facilite a implantación dunha cultura dixital nas aulas.  

• As administracións educativas velarán polo acceso de todo o alumnado aos 

recursos dixitais precisos que garantan a igualdade de oportunidades entre todos 

os escolares.  

Artigo 121. O proxecto educativo de Centro  

• O proxecto educativo de centro recollerá así mesmo a estratexia dixital do centro 

de acordo co establecido no artigo 111bis.5.  
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Artigo 132. Competencias da dirección dos centros  

Inclúe dentro das competencias das persoas directoras promover a innovación e 

experimentación con novos métodos de ensino encamiñados a acadar os obxectivos 

propostos no PEC.  

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. 

 Indícase que os centros docentes elaborarán no curso 2021/22 o seu plan 

dixital de acordo coas instrucións que se diten. 

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. 

 • Esta resolución ten por obxecto establecer as medidas de actuación relativas ao 

deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital para o curso 2021-2022, nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos correspondentes ao ámbito de 

xestión da Comunidade Autónoma de Galicia, así como definir os principios, 

obxectivos e referentes que o deben guiar. Defínense o proceso de redacción, a 

temporalización, o sistema de coordinación e determínanse os recursos que se van 

empregar neste proceso.  

1.4. Proceso de elaboración 

A elaboración do PD fíxose mediante a creación dunha liña de traballo dentro do PFPP do 

centro neste curso: 

 

S2131003 - PFPP 2021/2022 15021500 Análise da competencia dixital do CEIP SANTA 

BAIA e elaboración do plan dixital. 
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Formouse un Equipo para a Dinamización do Plan Dixital con un coordinador e 

seguimento dos membros do Equipo Directivo.  

 

En certos momentos do proceso, foi necesaria a participación de todo o Claustro para a 

recollida de datos.  

 

O Equipo do PD recibiu varias xornadas de formación, e fixéronse reunións para a análise 

dos datos recibidos e a elaboración do Plan de Acción.  

 

A temporalización foi a establecida para a realización do Plan Dixital: 

 

 
 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

O CEIP SANTA BAIA, noso centro, forma parte do proxecto E-DIXGAL e participa en 

varios contratos programa. Desenvolvemos proxectos propios como BaiaRadio, e outros 

nos permiten traballar a nivel de centro como un TODO e que implican de maneira directa 

as TIC, e os obxectivos previstos neste PD.  

 

Contamos con infraestruturas básicas para o uso das TIC e para o desenvolvemento 

deste PD, aínda que necesitaríamos melloras substanciais na meirande parte de elas: 

 • WIFI e redes cableadas: temos varias redes WIFI dispoñibles para todo o centro, 

así como rede cableada nalgúns espazos. 
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• Mobiliario para os ordenadores.  

• Ordenadores en tódalas aulas e en espazos de uso común e con encerados 

dixitais.  

• Varias tablets para uso do alumnado. 

• Cámara de vídeo e de fotos. 

 • Outros elementos de uso diario como: impresora B/N e cor, equipos de audio, 

gravadoras, croma, soportes e trípodes,…  

 

En xeral, podemos considerar que contamos cos elementos TIC necesarios para 

desenvolver os proxectos de centro, si ben é necesario unha mellora de calidade e 

renovación dos mesmos. Por exemplo precisamos equipos máis modernos e nalgúns 

casos máis profesionais, así como mobiliario axeitado e unha mellor conectividade. A 

meirande parte dos equipos que dispoñemos, tanto nas aulas coma noutros espazos 

como sala de profesorado, aula de informática, etc procuran de unha renovación 

importante, sobre todo a nivel de hardware, imprescindible para executar actividades de 

maquetación creación de contidos, etc. Un dos obxectivos previstos e o estudo, 

recompilación de datos e renovación do equipamento informático relativo a hardware 

anterior a 2014(cremos que a data debería ser aínda máis próxima ao tempo actual), 

contabilizando un total de 42 equipos informáticos que procuran dunha substancial 

mellora. 

 

Certo é, que tamén se fai imprescindible unha concienciación á hora de traballar dende o 

profesorado coa nova tecnoloxía e iso vai parello ademais de formación ao respecto. 

Lembremos que non só é chegar as TIC se non o proceso para as TAC 

 

Empregaremos a web do centro, pendente de sufrir unha reestruturación, e vai ser un 

elemento importante que nos permita ter un elemento de comunicación e integrador coa 

Comunidade Educativa de Santa Baia.  

 

Usamos certas ferramentas corporativas no noso traballo diario:  

 Web do centro  

 Galería de imaxes  

 Correo web edu.xunta.gal  
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 Abalar móbil 

 Aula Virtual  

As limitacións que amosan estas ferramentas corporativas, fai que tamén botemos en 

falta servizos dixitais de terceiros que nos facilitan moito o traballo diario a nivel de centro: 

• Whatsapp  

• Google Drive  

• Gmail  

• Youtube  

• Facebook  

• Software: Audacity, OBS Studio, iMovie, … 

 

O mantemento faise a través do Equipo TIC (BaiaTIC), aínda que maiormente fai as 

tarefas máis “urxentes” o coordinador TIC,  o apoio profesional de persoas externas faise 

imprescindible xa que, actualmente e debido a cantidade de material informático que os 

centros dispoñen, procúrase un tempo engadido, moitas veces mais alá do que se dispón 

como parte do profesorado, para solucionar as problemáticas que podan xurdir. Isto 

conleva a recorrer aos servizos ofertados pola Consellería ou a servizos externos, sendo 

as veces o tempo de espera moi a longo prazo para solucionar a problemática que require 

unha pronta solución. 
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

Para a análise DAFO empregamos varias ferramentas, obtendo uns resultados que 

presentamos a continuación.  

 

Autoavaliación SELFIE: resumo das áreas do informe SELFIE de cada etapa educativa. 

 

Areas Grupos 

 

Ensinanzas 

Primaria 

A -Liderado 

Equipo Direct. 3,5 

Profesorado 3,3 

Alumnado Non se aplica 

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 3,3 

Profesorado 3 

Alumnado 3,8 

C- Infraestruturas e 
Equipos 

Equipo Direct. 4,2 

Profesorado 3,4 

Alumnado 4,1 

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct. 3,3 

Profesorado 3,6 

Alumnado Non se aplica 

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 3,9 

Profesorado 3,9 

Alumnado Non se aplica 

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 3,4 

Profesorado 3,5 

Alumnado 3,4 

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 3,4 

Profesorado 3 

Alumnado Non se aplica 

H- Competencias dixitais 
do alumnado 

Equipo Direct. 3,2 

Profesorado 3,3 

Alumnado 4,2 

 

Test CDD: Información recollida do test CDD 

 

 Participación segundo perfil do profesorado 
 

 N.º profesorado 
que participa 

N.º profesorado 
total 

% participación 

DEFINITIVO 18 33 54,5% 

PROVISIONAL 2 3 66,7% 

INTERINO 0 1 0% 

Outros 1 2 50% 

SUBSTITUTO 0 3 0% 
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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 

CENTRO 68,7 Integradora(B1) 76,4 Integradora (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 59,6 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1) 

Prim 80,4 Integrador/a (B1) 77 Integradora/a (B1) 

 
Distribución do profesorado por niveis 
 
 

 Total profesorado no nivel 
de competencia 

% de profesorado 
participante neste nivel 

Principante (A1) 2 9,5% 

Explorador/a (A2) 11 52,4% 

Integrador/a (B1) 3 14,3% 

Experta/o (B2) 5 23,8% 

TOTAL 21 100% 
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2.3. Análise DAFO 

A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xerou unha análise DAFO 

que permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración 

das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver. 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

 
1. No noso centro hai dispositivos dixitais para o seu uso 
no ensino. 
2. No noso centro facilítase acceso a internet para o 
ensino e aprendizaxe. 
3. No noso centro hai dispositivos portátiles xestionados 
ou de propiedade que o alumno pode levar a casa cando 
sexa necesario. 
 

 
1. Equipo dixital insuficiente 
2. Non dispoñemos de asistencia técnica cando xorden 
problemas coas tecnoloxías dixitais. 
3. Non existen sistemas de protección de datos. 
4. Os espazos físicos non facilitan o ensino-aprendizaxe 
con tecnoloxías dixitais. 
5. Acceso limitado do alumnado a dispositivos dixitais 

PERSOAL DOCENTE 

 
1. O centro educativo ten unha comunicación regular e 
ben organizada. 
2. Desenrolo profesional a través da colaboración 
3. Teño acceso a posibilidades de DPC no ensino 
aprendizaxe con tecnoloxías dixitais. 
4. Empregamos a busca recursos educativos dixitais en 
liña. 
5. Utilizamos as tecnoloxías dixitais para a comunicación 
relativa o centro educativo. 
6. No noso centro debatemos sobre as vantaxes e 
desvantaxes da ensinanza e aprendizaxe con tecnoloxías 
dixitais. 
7. Emprego tecnoloxías dixitais para que o alumnado 
reflexione sobre a súa aprendizaxe. 
8. Emprego tecnoloxías dixitais para facilitar 
retroalimentación adecuada ao alumnado. 

 
 
1. O profesorado carece de tempo 
2. Emprego entornos virtuais de aprendizaxe co 
alumnado. 
3. Escasa utilización de recursos educativos abertos. 
4. Non empregamos TD para avaliar as habilidades dos 
alumnos. 
5. Emprego datos dixitais sobre alumnos concretos para 
mellorar a súa experiencia de aprendizaxe. 
6. No noso centro non avaliamos os nosos progresos en 
materia de ensinanza e aprendizaxe con tecnoloxías 
dixitais. 

PERSOAL NON DOCENTE 1. Teñen acceso a recursos informáticos do centro 
 
1.Escasa formación e uso de estas canles. 
 

ALUMNADO 

1. O noso profesorado emprega tecnoloxías dixitais para 
adaptar o seu método de ensino as necesidades 
individuais do alumnado. 
2. No noso centro o profesorado asígnanos diferentes 
actividades que debemos realizar empregando 
tecnoloxías acordes as nosas necesidades. 
3. No noso centro o alumnado aprende a actuar de 
maneira responsable e segura en internet. 
4. O noso equipo directivo asegurase de que os alumnos 
desenvolven habilidades dixitais para diferentes 
materias. 

1. O noso profesorado non fomenta a participación do 
alumnado en proxectos interdisciplinares empregando 
tecnoloxías dixitais 
2. Escaso fomento a participación do alumnado en 
proxectos interdisciplinares empregando tecnoloxías 
dixitais. 
3. No noso centro o alumnado non aprende a resolver 
problemas técnicos que xorden ao empregar 
tecnoloxías dixitais. 

FAMILIAS 
 
 

 
 

OFERTA 
 
 

1. No noso centro non teño tempo para explorar como 
mellorar o meu método de ensinanza con tecnoloxías 
dixitais. 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

1.Conto co apoio do noso equipo directivo a hora de 
probar novas formas de ensinanza con tecnoloxías 
dixitais. 
 

1. No noso centro non contamos con unha estratexia 

dixital. 
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

 
1. Temos posibilidade de desenvolvemento profesional 
continuo. 
2. Formación a nivel profesorado. 
3. Interese no Plan Dixital de Centro (dixitalización 
educativa) 
 

 
1. Escasa dispoñibilidade de tempos e espazos. 
2. Recursos non suficientes. 

LEXISLACIÓN 
1. No noso centro respectamos os dereitos de autor e as 
licencias de uso ao empregar tecnoloxías dixitais para a 
ensinanza e a aprendizaxe. 

1. Pouca concienciación das licencias de uso en TODOS 
os ámbitos. 

CONTORNA 
1. Formación para as familias. 
2. Axudas á formación 

 
 

ANPA 

1. Promover a través das redes sociais actividades do 
centro. 
2. Xestionar servizos complementarios. 
3. Acceso a web do centro. 

1. Discriminación positiva cara os socios da ANPA. 
 

OUTRAS ENTIDADES 

1. No noso centro empregamos tecnoloxías dixitais ao 
colaborar con outras organizacións. 
2. Participación de entidades coma a Cruz Vermella. 
3. Espazo familias: representantes de todos os centros. 
 

1. Canles pouco fluídas con entidades que poderían 
aportar a nivel das TD. 
2. Concello: oportunidades culturais relacionadas coas 
TD. 
3. Pouco intercambio de actividades dixitais con outros 
centros. 
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3. Plan de Acción 

3.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais. 

Área/s de mellora: Liderado (A) 

OBXECTIVO 1:(1) Organizar tempos de traballo para explorar e formarse na ensinanza dixital Acadado  

Responsable: Equipo directivo - Membros TIC Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe do profesorado interesado na mellora da súa Competencia Dixital Docente 

Valor de partida: (3) 5% do profesorado 

Valor previsto e data: (4) 85% do profesorado 20/6/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO1.1: Crear un grupo de traballo 
encargado da formación do 
profesorado a partir do grupo TIC. 

Profesorado de 
grupo de traballo 

1/10/22 
Renovación material 
informático da aula de 
informática e habilitar espazos. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Fomentar o emprego de 
ferramentas e de creación de 
contidos dixitais. 

Membros TIC 22/12/22 
Ordenadores actualizados nas 
aulas. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Potenciar o uso de 
ferramentas dixitais na aula e 
compartir as mesmas. 

Equipo directivo 20/06/23 
Ordenadores actualizados nas 
aulas -Un espazo Artesa para 
compartir recursos. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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AO1.4 : Organizar tempos de 
traballo e formación dixital. 

Equipo directivo 22/12/22 
Tempos, espazos e material 
para formación dixital 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.5 : Informar sobre os dereitos 
de autor e normas de uso no 
emprego de contidos dixitais. 

Equipo directivo 1/10/22   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Páx 18 de 33 

 

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

OBXECTIVO 2:(1) Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital (B3) Acadado  

Responsable: Equipo directivo e persoa coordinadora do Equipo de Dinamización as Actividades Extraescolares (EDAE) Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Número de colaboracións con outras entidades (Instrumento: PXA e Memoria anual) 

Valor de partida: (3) 0 colaboracións (charlas, videochamadas, obradoiros...) 

Valor previsto e data: (4) 4 colaboracións (charlas, videochamadas, obradoiros...) 30/6/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO2.1: Solicitar as charlas do Plan 
Director da Garda Civil e Policía 
Nacional sobre "Novas Tecnoloxías" 
 

Dirección ou persoa 
responsable EDAE 
 
 

31/10/2022   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Avaliar os nosos progresos 
en materia da ensinanza 
aprendizaxe coas tecnoloxías 
dixitais. 

Equipo directivo 
Avaliación 
trimestral, continua 
e final. 

  

Realizada  

Aprazada  

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

OBXECTIVO 3:(1) Aumentar o emprego da AV (aula virtual) do centro para o debate entre o profesorado (B2) Acadado  

Responsable: Persoa coordinadora TIC Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de participación do profesorado en foro de comunicación no AV (Instrumento: Rexistro da actividade do foro) 

Valor de partida: (3) 0% de participación do profesorado en foro de comunicación e debate no curso 21/22 

Valor previsto e data: (4) 60% de participación do profesorado nalgún foro 30/6/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO3.1: Formar ao profesorado nos 
rudimentos básicos de emprego 
dos foros da AV do centro 

Persoa 
coordinadora TIC 

1/10/22   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Crear curso “Comunicación 
interna” cun foro 

Persoa 
coordinadora TIC 

1/10/22   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.3: Dinamizar a participación 
no foro 

Dirección. 
Persoa 
coordinadora TIC 

30/6/2023 
Curso creado na aula virtual do 
centro 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Área/s de mellora: Infraestruturas e equipamento (C) 

OBXECTIVO 4:(1) Actualización dos equipos do centro:biblioteca, aula de informática, aulas, etc. con hardware anterior a 2014 . Acadado  

Responsable: Persoa coordinadora TIC. Equipo directivo Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de equipos con hardware anterior a 2014 actualizados (Instrumento: Memoria TIC) 

Valor de partida: (3) 0% de equipos con hardware anterior a 2014 actualizados 

Valor previsto e data: (4) 75% de equipos con hardware anterior a 2014 actualizados 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO4.1: Determinar as 
necesidades de cada equipo 
informático. 

Persoa 
coordinadora das 
TIC 

1/11/22   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.2: Solicitar e instalar os 
discos duros sólidos e a 
ampliación da memoria RAM dos 
equipos máis obsoletos 

Persoa 
coordinadora das 
TIC. 
Persoa secretaria 
do centro 

15/12/22   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.3: Organizar e priorizar 
solución técnicas relativas os 
equipos informáticos. 
 

Persoa 
coordinadora das 
TIC. 
Equipo directivo 

1/10/22 
Determinar tanto interna como 
externamente asistencia 
técnica. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.4: Proporcionar protección a 
nivel de software nos equipos 
informáticos(malware e protección 

Persoa 
coordinadora das 
TIC. 

1/11/22   
Realizada  

Aprazada  
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de datos). Equipo directivo Pendente  

AO4.5: Mellorar espazos físicos para 
a aprendizaxe dixital: biblioteca e 
aula informática. 

Persoa 
coordinadora das 
TIC. 
Equipo directivo 

30/06/23   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.6: Proporcionar mellora de 
equipos e equipamento: impresora 
3D,  robótica, etc. 

Equipo directivo 15/12/22   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Área/s de mellora: Desenvolvemento profesional continuo (D) 

OBXECTIVO 5:(1) 
Favorecer o intercambio de experiencias, no contexto da transformación dixital dos centros, tanto entre o 
profesorado do propio centro coma doutros centros de similares características  

Acadado  

Responsable: Dirección Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Número de experiencias que se intercambiaron durante o curso 
(Instrumento: Memoria anual) 

Valor de partida: (3) 0 experiencias intercambiadas ao inicio do curso 22/23 

Valor previsto e data: (4) 5 experiencias intercambiadas durante o curso 22/23 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

A05.1: Organizar intercambios de 
experiencias entre profesorado do 
centro 

Dirección 20/5/2023   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

A05.2: Pescudar experiencias que se 
están a levar a cabo noutros 
centros 

Dirección 20/10/22 
Boletíns, webs doutros centros, 
redes sociais e congresos 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

A05.3: Organizar/participar/ 
divulgar intercambios de 
experiencias de profesorado 
doutros centros 

Dirección 20/05/23 

Profesorado doutros centros 
que desenvolva experiencias 
interesantes e profesorado do 
centro que estea disposto a 
coñecelas 

 

Realizada  

Aprazada  

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

OBXECTIVO 6:(1) Crear recursos dixitais para empregar na práctica docente na etapa de EI e EP. Acadado  

Responsable: Xefatura de estudos Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Número de recursos dixitais creados polo profesorado participante no PFPP 
(Instrumento: Enquisa ao profesorado participante no PFPP) 

Valor de partida: (3) Non aplica (sen datos previos) 

Valor previsto e data: (4) 6 recursos dixitais creados por docente 31/03/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO6.1: Solicitar un PFPP cunha 
liña de creación de recursos dixitais 

Equipo Directivo 30/10/2022   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO6.2: Crear recursos dixitais 
adaptados ao currículo de EI e EP 

Xefatura de 
estudos. 
Profesorado 

22/12/2022 
Software específico (de ser o 
caso) 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO6.3: Publicar na aula virtual 
recursos dixitais adaptados ao 
currículo de EI e EP creados polo 
profesorado 

Profesorado 31/3/2023 Recursos creados  

Realizada  

Aprazada  

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

OBXECTIVO 7:(1) Adaptar actividades de aprendizaxe dixitais ás necesidades do alumnado de incorporación tardía Acadado  

Responsable: Departamento de orientación (DO) Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Número de actividades adaptadas por materia ao remate do mes de incorporación ao centro do alumno/a 
(Instrumento de medida: enquisa ao profesorado das materias implicadas) 

Valor de partida: (3) Non aplica (sen datos previos) 

Valor previsto e data: (4) 3 actividades adaptadas en todas as materias implicadas Un mes despois da incorporación do/a alumno/a 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO7.1: Convocar reunión do DO para 
a selección das competencias nas 
que se fará adaptación e as 
materias implicadas 

Persoa orientadora 
Na semana de 
incorporación do 
alumno/a ao centro 

Expediente do alumno/a e 
outros informes 
individualizados. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO7.2: Convocar reunión do 
departamento de orientación 
co equipo docente para a selección 
de actividades ou contidos a 
adaptar 

Xefatura de estudos 
Semana seguinte á 
incorporación do 
alumno/a ao centro 

Competencias seleccionadas na 
reunión anterior. 
Programacións das materias 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO7.3: Adaptar os contidos ás 
necesidades 

Profesor da materia 
e responsable da 
aula virtual 

Primeiro trimestre 

Software específico para a 
adaptación, de ser o caso 
(Posibilidade de formación 
específica) 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

 



 

Páx 25 de 33 

 

 

AO7.4: Implementar as 

adaptacións na aula virtual de 

cada materia 

Profesor da materia é 

responsable da aula 

virtual 

Primeiro trimestre 
Contidos/actividades adaptadas 

creados 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Área/s de mellora: Pedagoxía; Implementación na aula (F) 

OBXECTIVO 8:(1) Empregar actividades de aprendizaxe dixitais que fomenten a creatividade do alumnado: narracións dixitais.  Acadado  

Responsable: Xefatura de estudos 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Porcentaxe de docentes que empregan polo menos unha narración dixital durante o primeiro trimestre 
(Instrumento de medida: enquisa ao profesorado das materias implicadas) 

Valor de partida: (3) Non aplica (sen datos previos) 

Valor previsto e data: (4) 25% docentes empregan polo menos unha narración dixital 15/12/2022 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO8.1: Solicitar, a través dun PFPP, 
formación para desenvolver 
narracións dixitais 

Xefatura de estudos 
Data do claustro 
inicial 

Convocatoria do PFPP  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.2: Constituír un GT 
interdisciplinar para a creación de 
modelos de actividades de 
narración dixital por materia 

Xefatura de estudos 20/9/2022 Acta de constitución do GT  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.3: Crear un modelo de 
actividade por materia e 
un cuestionario de 
valoración dos modelos 
para o profesorado 

Persoa 
coordinadora do GT 

20/10/2022 
Software de narración dixital 
Software para o deseño do 
cuestionario 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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AO8.4: Implementar os 
modelos nos cursos de 
cada materia na aula 
virtual 

Persoa 
coordinadora do 
GT e responsable 
da aula virtual. 

15/11/2022 Modelos creados Aula virtual  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.5: Probar os modelos de cada 
materia e valoración destes 

Profesor/a da 
materia 

30/11/2022 
Modelos creados 
Cuestionario de avaliación dos 
modelos 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.6: Posta en común dos 
resultados da valoración e 
proposta de mellora dos 
modelos 

Persoa 
coordinadora do 
GT 

15/12/2022 Acta da reunión  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Área/s de mellora: PRÁCTICAS DE AVALIACIÓN (G) 

OBXECTIVO 9:(1) Empregar os foros na aula virtual como instrumento de avaliación e co-avaliación Acadado  

Responsable: Xefatura de estudos 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Número de cursos na aula virtual onde se implementan foros para expoñer e comentar o traballo do alumnado 

(Instrumento: cuestionario) 

Valor de partida: (3) 5% dos cursos da aula virtual 

Valor previsto e data: (4) 75% dos cursos da aula virtual 22/12/ 2022 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO9.1: Formar ao profesorado no 

uso dos recursos que ofrece 

Moodle para avaliación e 

coavaliación 

Persoa 

coordinadora das 

TIC 

30/9/22   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO9.2: Formar ao alumnado no 

uso dos foros e o comportamento 

responsable na publicación de 

comentarios 

Profesorado das 

diferentes materias 
31/10/22 Cursos de cada materia na AV  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO9.3: Preparar ao alumnado en 

prácticas de coavaliación, 

mediante rúbricas. 

Profesorado das 

diferentes materias 
30/11/22 Cursos de cada materia na AV  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H) 

OBXECTIVO 10:(1) Proporcionar ferramentas e estratexias ao alumnado de EP para analizar a fiabilidade da información Acadado  

Responsable: Persoas titoras de cada grupo 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Número de sesións lectivas dedicadas a analizar a fiabilidade da información 

(Instrumento: rexistro por parte das persoas titoras das sesións empregadas) 

Valor de partida: (3) 0 sesións 

Valor previsto e data: (4) 4 sesións 30/6/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO10.1: Crear grupos de traballo 

na aula para analizar a 

información 

Persoas titoras de 

cada grupo 
20/12/2022   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO10.2: Elaborar unha rúbrica 

que se utilizará para analizar a 

información 

Persoas titoras de 

cada grupo 
20/12/2022   

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO10.3: Elaborar dous retos con 

información de diferentes sitios 

web para valorar a súa 

veracidade por parte do 

alumnado coa rúbrica xerada 

Persoas titoras de 

cada grupo 
30/6/2023 Rúbrica creada  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

En consonancia coa indicacións establecidas por AMTEGA para a elaboración do 

Plan Dixital, para o desenvolvemento de programas e proxectos do noso centro, 

consideramos a necesidade de certas melloras de equipamento e infraestruturas.  

Infraestrutura Dixital.  

Precisamos unhas conexións cableadas, sen fíos e electrónica de rede de mellor 

calidade e que abarquen tódolos espazos do centro. Recentemente, fíxose a 

instalación de novos puntos WIFi no centro, pendente de valorar a súa operatividade. 

Vémonos limitados polo alcance e cortes da rede WIFI. No referente ás conexións 

electrónicas temos que valorar se son suficientes para conectar todo o equipamento 

de que precisamos.  

• Finalidade: para potenciar o traballo no eido dixital, procuramos unha 

infraestrutura axeitada para potenciar o seu uso. 

Equipamento. 

Precisamos equipamento máis moderno, potente e de mellor calidade. Non 

contamos con ordenadores de sobremesa que desenvolvan con soltura e 

efectividade o traballo de edición de audio, imaxe e vídeo. A cámara de vídeo e fotos 

son antigas e non temos cámaras web para conexións telemáticas (tendo que usar 

a dos portátiles). 

En canto a mobiliario, non contamos con mesas axeitadas nin armarios para o 

material. Procuramos melloras neste eido. 

• Finalidade: para o traballo nos diferentes espazos, aula informática, 

biblioteca, aulas, etc sexa de calidade e operatividade, potenciando as ganas 

de mellorar e empregar as ferramentas dixitais. En concreto podemos detallar: 

Poderíase numerar as seguintes necesidades: 

 

1. Postos de traballo: Precisamos mobiliario axeitado e equipos máis modernos para 

o traballo administrativo. 
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2. Organización nas aulas: A localización dos switches  e cableado nas aulas 

precisan unha importante mellora, xa que moitos switches están “colgados” 

dos tubos da calefacción e cableado solto polo chan. 

 

3. Biblioteca: A biblioteca, como elemento vivo do colexio e de formación 

continuado do alumnado cara a investigación e creación, precisa dunha 

renovación no material informático, especialmente no posto de traballo do/da 

encargado/a da biblioteca, así como incorporación de elementos para 

potenciar a mesma, como equipo de maquetación, tratamento de imaxe e son, 

ligado a potenciar a radio escolar dende a biblioteca. Precisamos mobiliario 

axeitado e equipos máis modernos para o traballo administrativo. (polo 

menos, un equipo infomático correspondente ao posto de traballo) 

 
 

4. Aula de Informática: Actualmente, procura dunha ampla renovación a nivel 

de postos informáticos e espazo. O número de ordenadores non vai acorde 

co número de alumnado de moitas aulas(25 alumnos/as por aula), así como o 

espazo de traballo e o equipamento, botándose en falla a renovación así 

como a incorporación de novo material de creación coma impresora 3D. (Son 

un total de 19 equipos que procuran dunha mellora urxente) 

 

5. Equipos para profesorado e departamentos: Podemos dicir que, polo xeral, 

en todas as aulas precisamos mobiliario axeitado e equipos máis modernos 

para o traballo. Procuran dunha seria renovación no tocante os equipos 

informáticos, demandando unha mellora no hardware e software adecuado, 

así como equipamento como cámaras web e outros periféricos. Tamén 

precisaríamos discos duros externos ou discos de copia de seguridade para 

resgardar a documentación dixital do centro, ou ben crear un servidor onde 

se fixesen copias de seguridade regularmente, así como espazos virtuais 

neste servidor para compartir e gardar a información de cada mestre. 

 
 

6. Outro material específico: dadas as características dos proxectos que 

estamos a desenvolver, precisaríamos material específico como:  
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• Material informático para o departamento de Orientación: material 

adaptado ás necesidades do alumnado NEAE. 

• Equipamento de audio: mesa de audio, micrófonos... 

• Espazo con equipamento croma.  

• Mesas de traballo para robótica e electrónica: con ferramentas 

específicas…  

• Sistemas de iluminación.  

• Sistemas portátiles de gravación: cámara vídeo, cámara fotos, … 

• Un servidor para a creación dun repositorio en liña.  

• Discos duros externos ou discos de copia de seguridade para resgardar 

o traballo feito.  

 

7. Servizos dixitais educativos.  

En canto aos servizos dixitais, precisaríamos unha maior funcionalidade nos 

mesmos, así coma potenciar na formación do profesorado o uso de ferramentas 

informáticas de creación de material educativo e compartir as mesmas (servidor de 

contido centro) 

 

• Finalidade: é a nosa intención o uso como medio dinamizador e de 

comunicación dentro da Comunidade Educativa. Ademais, temos 

establecidos obxectivos no Plan de Acción que están estreitamente 

relacionados co uso das ferramentas e servizos dixitais. É importante a 

formación no profesorado de todos os contidos dixitais dos que dispoñemos e 

podemos sacar partido, potenciando os PFPP dentro do profesorado e 

dinamizando o uso das tecnoloxías. 
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4. Avaliación do plan 

Ao longo do curso farase unha avaliación tanto procesual como final, atendendo 

aos obxectivos establecidos no Plan de Acción. 

No contexto da avaliación procesual, a frecuencia da súa realización será, cando 

menos, unha vez ao trimestre, e os aspectos a valorar : 

• 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 mediante os correspondentes instrumentos, a 

frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao ano, e os aspectos 

fundamentais a valorar serán os relativos ao logro dos obxectivos e as propostas de 

mellora. 

O propio Plan de Acción, nos obxectivos propostos, inclúe unha lista de cotexo 

como instrumento de avaliación que imos a utilizar. 

O proceso de implementación, ao ser un proceso vivo e modificable, poderá requirir 

o uso doutros instrumentos de avaliación se fose necesario. 

 

5. Difusión do plan 

Para a súa difusión: 

• Publicación do PD na web do centro. 

• Dar coñecemento do PD á ANPA para a súa difusión a toda a Comunidade 

Educativa. 

• Dar difusión do PD a nivel de centro a todo o Claustro e Consello escolar 

mediante as xuntanzas que se fan regularmente ao longo do curso e 

mediante os Equipos de Traballo. 

• Sistema de asembleas co alumnado e coas familias. 


