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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

O Colexio Martín Codax é un centro privado concertado situado no Concello de Vigo, na zona

denominada Cabral, moi preto do Aeroporto de Peinador. O seu enderezo é Avenida do Aeroporto

nº 734 e ocupa un terreo duns 20.000 m2 de solo rústico forestal. O centro urbàn dista uns 10 Km,

pero o alumnado do colexio esténdese por toda a comarca viguesa. Aínda que existe poboación

diseminada no entorno da escola, a maior parte do noso alumnado procede do centro da cidade.

A escola oferta segundo ciclo de Educación Infantil con 2 liñas, Educación Primaria con 3 liñas e

Educación Secundaria Obrigatoria con 3 liñas. Ten un horario de 9:00 a 14:30 de Luns a Venres. Os

alumnos da ESO teñen clase ademais un día á semana pola tarde en horario de 15:30 a 17:10. Os

datos de contacto son os seguintes:

● Enderezo postal: Avda Aeroporto, 734, 36318 Vigo.

● Email: info@colexiomartincodax.com

● Web: colexiomartincodax.com

Na data de elaboración deste documento ten un total de 953 matriculados entre nenos e

nenas e o equipo docente está formado por un total de 56 persoas.

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

Hoxe en día, as tecnoloxías dixitais están presentes de maneira case inevitable en tódalas esferas

da vida cotiá e a verdade é que sen ela dificilmente acadariamos os niveis de eficacia, rápidez e

comodidade aos que estamos acostumados. De aí, xorde a necesidade de introducir perfeccionar a

aprendizaxe e a aplicación destas na escola.

Este proceso débese abordar desde tres ámbitos fundamentais:

O primeiro é a de dotar ao alumnado cuns coñecementos básicos no campo das TICs de cara a súa

posterior formación académica ou integración no mundo laboral.

O segundo é motivar ao alumnado na aprendixaze das materias tradicionais pero desde un proceso

de ensinanza-aprendizaxe máis motivador e eficiente, é dicir,  a través das tecnoloxías onde se

poden atopar infinidade de recursos de gran calidade.

O terceiro optimizar a xestión do centro educativo; utilizando para iso programas de xestión e APP

tales como SIXA, XADE, Bilky ou a propia web da escola e, por suposto, o correo electrónico e a

almacenaxe na nube.

A comunidade educativa do centro, no seu conxunto, está integrada nun contexto socioeconómica

e cultural medio ou medio alto, salvo excepcións, onde o acceso á tecnoloxía dixital (conectividade

de datos e voz e dispositivos portátiles e fixos) está consolidado e non supón un impedimento para

o desenvolvemento dos obxectivos marcados neste Plan Dixital de Centro.
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O Centro ven de desenvolver un Plan TIC onde se buscan como obxectivos xerais acercar e formar

ao alumnado na utilización e coñecemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación; ao

tempo que integramos o seu uso nas tarefas que se desenvolven no Centro, de tal xeito que o

profesorado  e  mais  o  alumnado  as  utilicen  como  unha  ferramenta  máis  nos  procesos  de

ensinanza-aprendizaxe e que sirvan como vehículo de comunicación e acceso ao mundo dixital.

En relación ao alumnado búscase:

● Formar ao alumnado nas TIC de cara ao seu futuro.

● Acceder, organizar, seleccionar, valorar e tratar criticamente a información das TIC

e a través das TIC.

● Acceder aos servicios educativos en rede a través da nosa páxina web.

En relación ao profesorado búscase:

● Posibilitar o acceso a información, soportes técnicos e experiencias educativas na

rede.

● Utilizar as ferramentas tecnolóxicas no traballo cotiá e nas actividades da aula:

programacións, controis, actividades, fichas, etc, co fin de mellorar os procesos de

ensinanza-aprendizaxe.

En relación a comunidade educativa búscase:

● Mellorar a comunicación entre profesorado, alumnado e familias a través da nosa

páxina web

● Modernizar e axilizar a xestión do centro.

1.3. Breve xustificación do mesmo

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, regula diferentes aspectos relacionados coa

competencia dixital e a innovación educativa, así no artigo 121 establece que o proxecto educativo

do centro recollerá, entre outros aspectos, a estratexia dixital do centro, de acordoco establecido

no artigo 111 bis, no que se establece que as Administracións educativas e os equipos directivos

dos centros promoverán o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) na aula como

medio  didáctico  apropiado  e  valioso  para  levar  a  cabo  as  tarefas  de  ensino  e  aprendizaxe,

utilizando  os  marcos  de  referencia  da  competencia  dixital  que  orienten  a  formación  inicial  e

permanente do profesorado e faciliten o desenvolvemento dunha cultura dixital nos centros e nas

aulas. 

O artigo 132 da devandita Lei establece como competencias dos directores e directoras, entre

outras, exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar plans para a

consecución dos fins do proxecto educativo do centro; e fomentar a cualificación e formación do

equipo docente, así como a investigación, a experimentación e a innovación educativa no centro.

 A  disposición  adicional  quinta  da  Resolución  do  17  de  xuño  de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de

Educación  e  Formación  Profesional  (DOG 30  de  xuño),  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o

desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria

obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021-2022, e na 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 formación profesional
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do sistema educativo no curso 2021- 2022 sinala que os centros docentes elaborarán no curso

2021-2022 o seu Plan Dixital de acordo coas instrucións que se diten. 

En liña coas orientacións establecidas no Plan de Recuperación e Resiliencia da Unión Europea e no

marco do Plan de Acción de Educación Dixital (2021-2027), a Consellería de Cultura, Educación e

Universidade (en diante, a consellería) persegue a transformación dixital dos centros educativos

de  Galicia  como organizacións a  fin  de que  sexan  dixitalmente competentes  nos  procesos  de

ensino-aprendizaxe,  de  xestión  e  de  relación  o  que  require  de  un  proceso  de  mellora  das

competencias dos membros da comunidade educativa que se deberá recoller nun Plan Dixital do

Centro como organización. O Regulamento polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e

Resiliencia do Consello Europeo do 11 de febreiro de 2021 establece como un dos seus principais

eixes  a  transformación  dixital  na  procura  da  excelencia,  a  universalidade  e  a  equidade  na

educación; que elimina as brechas sociais e territoriais,  que incentiva a formación continua e cre

no talento, promocionando o emprendemento e a innovación, o reforzo das súas capacidades de

investigación e a atracción e fomento da excelencia. No Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica que

impulsa a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, faiseunha clara aposta por espazos ao

servizo dos proxectos  educativos,  sobre todo vinculados á transformación dixital e que sexan

xeradores de igualdade e de inclusión. Así como, na Estratexia Galicia Dixital 2030 e na Estratexia

Educación Dixital 2030 de Galicia, cara a consecución dunhacidadaníadixital plena.

1.4. Proceso de elaboración

O equipo de dinamización do Plan Dixital está composto por dúas persoas:

● Juan Sánchez

● Xavier Balsas

Os debates, discusións e toma de decisións, así como o deseño dos obsectivos e accións do Plan de

Acción foron levadas a cabo polo equipo de dinamización xunto coa directora do centro Ana Presa.

A elaboración do documento foi levada a cabo por Juan Sánchez coa supervisión de Xavier Balsas e

Ana Presa.

As fases polas que pasou o deseño do Plan Dixital ata adoptar a forma final neste documento

foron as seguintes:

● Test Selfie: Co obxectivo de obter unha “fotografía” do punto de partida do centro.

● Test CDD: Para ter unha visión global a nivel de centro da competencia dixital do

equipo docente.

● Informe  DAFO:  A  partir  dos  resultados  do  Selfie,  do  CDD  e  do  análise

contextualizado da situación do centro, elaborouse colexiadamente polo equipo de

dinamización o informe coas Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades que

daría pe ao deseño do Plan de Acción.

● Plan de Acción: A partir do DAFO, definíronse uns obxectivos para o curso próximo

de unhas acccións con prazos e responsables para acadalos.
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

● Todas as aulas do centro contan con conexión cableada de datos e conexión wifi

con  velocidade  suficiente.  Ademais,  a  conexión  wifi  ten  cobertura  en  todos  os

edificios e nunha parte importante do espazo ao aire libre (incluíndo a totalidade

do patio central e o patio cuberto).

● En todas as aulas do centro existe un PC de sobremesa con conexión a internet,

proxector  e   altofalantes  todos  eles  interconectados.  Nalgunha  das  aulas  de

infantil  e  primeiros  cursos  de  primaria  disponse  ademáis  de  Pizarra  Dixital

Interactiva (PDI).

● Existe tamén unha aula de informática para uso, principalmente, do alumnado de

ESO,  dotada  con  16  equipos  Mac  para  o  alumnado,  e  con  capacidade  para  32

alumnos e alumnas, máis outro para o profesorado. 

● A partir de 5º de primaria, e a partir do confinamento de marzo de 2020, púxose en

marcha  unha  aula  virtual  baseada  na  plataforma  GoogleClassroom,  que  se

emprega para os casos en que é necesario o ensino a distancia.  Ademáis,  como

apoio á función docente, unha parte considerable do profesorado emprega blog de

aula xestionado por eles e elas mesmas.

● O mantemento do equipamento informático así como o mantemento da web está

subcontratado a sendas empresas externas. A xestión diaria da web lévase a cabo

por  parte  do  profesorado  e  pola  secretaria  do  centro  e  serve  como  canle  de

comunicación directa, xunto co email, coas familias. O servicio de hosting tamén

está  subcontratado  e  garantiza  a  seguridade  de  todos  os  datos  personais  en

cumplimento coa LDP vixente.

● Na secretaría  do centro atópanse  os  PC empregados  na xestión  do centro  cun

sistema SAI para evitar a perda de datos ante a falta de enerxía eléctrica.

● Nun local anexo á secretaría hai outros dous PC coa función de consulta en internet

por  parte  do  profesorado.  Teñen  conexión  de  datos  por  cable  e  están  tamén

conectados á impresora industrial central.

Pax 5 de 18



2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación  SELFIE:  Na  seguinte  táboa  inclúese  a  información  do  resumo  das  áreas do

informe SELFIE de cada etapa educativa:

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO

A -Liderado

Equipo Direct. 3 2,3

Profesorado 3,8 3,5

Alumnado - -

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 3 2,7

Profesorado 3,4 3,3

Alumnado 3,1 2,9

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,1 2,6

Profesorado 4 3,9

Alumnado 3,8 3,4

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 3 2,7

Profesorado 3,7 3,4

Alumnado - -

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3,3 3

Profesorado 3,6 3,7

Alumnado - 4

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo Direct. 2,6 2,2

Profesorado 2,9 3,1

Alumnado 3,1 3

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2,8 2

Profesorado 2,2 2,4

Alumnado - 2,5

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 3,4 2,7

Profesorado 3,6 3,6

Alumnado 3,8 3,1
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Test CDD: Nas táboas seguintes inclúese a información recollida do informe grupal do TestCDD

de centro.  Tamén se  inclúe  información en relación  co  perfil  do  profesorado participante  no

TestCDD.

1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

LABORAL 46 54 85,20%

SUBSTITUTO 3 7 42,90%

2.1. 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

73 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)

2.2. 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. 57,8 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1)

PRI. 76,5 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1)

ESO 83 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

ENR 57 Explorador/a (A2) 75,4 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 4 8,20%

A2 16 32,70%

B1 21 42,90%

B2 6 12,20%

C1 2 4,10%

C2 0 0,00%

TOTAL 47 100,10%

Outras fontes: visión global dos recursos e funcionamento do centro desde o punto de vista do

equipo de dinamización.
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2.3. Análise DAFO

A partir do Informe SELFIE, TCDD e do coñecemento dos recursos materiais e humanos do centro,
así como a propia práctica docente, o equipo de dinamización xenerou unha análise DAFO que
permitíu o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilitou 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. Bo acceso a internet por wifi e cable en todas as 
aulas 
2. Aula de informática para a ESO ben dotada
3. Dispositivos dixitais en todas as aulas (PC + audio +
proxector)
4. Boa protección de datos. Servidor e Web propios 
con xestión interna

1. Falta de aula de informática para Primaria
2. Escasez de dispositivos portátiles ou tabletas 
individuais

PERSOAL DOCENTE

1. O profesorado busca e emprega recursos 
educativos dixitais en liña 
2. O profesorado utiliza tecnoloxías dixitais para a 
comunicación coa comunidade educativa (docentes, 
alumnado e familias)

1. Pouca práctica da avaliación das capacidades 
mediante ferramentas  Dixitais
2. Non se empregan ferramentas dixitais para a 
autorreflexión do  alumnado sobre as súas 
aprendizaxes 
3. Pouco fomento dos traballos cooperativos en rede
entre o alumnado

PERSOAL NON DOCENTE

1. Boa disposición a calquera proposta de mellora
2. Dominio de ferramentas dixitais de xestión
3. Boa disposición para axudar na busca de recursos 
on line e na resolución de calquera incidencia dixital

ALUMNADO

1. Boa disposición para o emprego de ferramentas 
dixitais
2. Sensibilización alta no tema da protección de 
datos

1. Falta de competencia dixital fora das redes sociais
2. Falta de formación no análise e discriminación de 
fontes fiables

FAMILIAS

1. Boa disposición para a posta en práctica de 
proxectos dixitais cos seus fillos
2. Emprego de ferramentas dixitais na comunicación 
coa escola

1. Pouca competencia dixital en moitos casos

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1. Apoio da Dirección e Administración do centro para
probar e innovar no campo da tecnoloxía dixital do 
ensino
2. Existe unha comisión de TICs anterior ao equipo de 
dinamización  dixital para coordinar temas dixitais

1. Non existe unha estratexia dixital claramente 
definida

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. Plan EdixGal. Posibilidade de adhesión
2. Impulso da formación dixital do profesorado a 
través do CFR

1. Caer na automatización dos procesos de ensino-
aprendizaxe
2. Exceso de burocracia

LEXISLACIÓN

1. A falta de estabilidade lexislativa implica unha 
perda enorme de tempo
na adaptación as novas leis educativas en 
detrimento da calidade e 
e mellora continua do propio proceso

CONTORNA

1. Cercanía da Universidade de Vigo. Posibles 
colaboracións
2. Aproveitamento dos recursos do Concello de Vigo 
(APP, web...)
3. Posibilidade de proxectos cooperativos con outros 
colexios cercanos

1. Cercanía do Aeroporto de Vigo que impide a 
construción de novos
Edificios onde albergar, por exemplo, unha aula de 
informática e unha 
nova aula de tecnoloxía e recursos dixitais

ANPA
1. ANPA implicada co proxecto do centro
2. Posibilidade de organización de obradoiros en 
ferramentas dixitais

OUTRAS ENTIDADES
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3. Plan de Acción

Aproveitando  os  recursos  materiais  existentes  no  centro  e  ampliando  os  que  se  consideran

necesarios para conseguir os obxectivos propostos neste Plan de Acción (especificados no propio

Plan), búscase, en liñas xerales, mellorar a competencia dixital do profesorado, do alumnado e

mesmo do persoal non docente. 

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar o

Plan de Acción ten en conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan

Dixital.

Incidirase  en  obxectivos  que  supoñan  unha  mellora  relativa  do  uso  que  se  fai  dos  recursos

dispoñibles, tendo en conta que o catálogo dos mesmos está en constante evolución.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

A partir do DAFO, definíronse uns obxectivos para o curso próximo e unhas acccións con prazos e

responsables para acadalos. Os obxectivos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes e

axustados a un marco temporal. Ademais están contextualizados a áreas de mellora en relación

coas do marco DigCompOrg. A elaboración dos obxectivos e as accións necesarias para acadalos

foron establecidos, como xa se dixo anteriormente, por consenso do equipo de dinamización e a

dirección do centro tomando como criterio os puntos do DAFO dos que se pode sacar  maior

proveito  nun primeiro  Plan  de  Acción  no curso  2022-23 cos  resursos  cos  de  partida  e  cunha

inversión que non supoña un handicap excesivo. Posteriormente, en sucesivos cursos, poderase ir

ampliando o número de obxectivos e mesmo buscando obxectivos máis ambiciosos.

A continuación, enuméranse nunha táboa estes obxectivos coas correspondentes accións, prazos e

responsables  de  levalas  a  cabo.  Cada  folla  de  obxectivos  servirá  tamén  para  facer  o  seu

seguimento de consecución.
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“Área/s de mellora”: Infraestructura e equipos (C)

OBXECTIVO 1 (1): 
Aumentar a dotación de tabletas/portátiles para uso individual ou compartido do alumnado en 
primaria

Acadado

RESPONSABLE: Administrador do centro Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de equipos adquiridos para uso do alumnado de primaria

Valor de partida (3) 0 (Non hai equipos individuais en primaria)

Valor previsto e data (4) 30 equipos para uso do alumnado de primaria 1 outubro 2022

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: Análise do 
modelo de equipo máis 
axeitado

Equipo dinamización 10 setembro 2022 Sala reunión

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Adquisición de 30 
equipos para primaria

Administrador 1 outubro 2022 Orzamento

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Establecemento 
dun protocolo de 
emprego compartido 
entre as aulas de 
primaria, mantemento e 
recarga

Comisión TIC 1 outubro 2022 Sala reunión

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Desenvolvemento profesional continuo (D)
OBXECTIVO 2 (1): Mellorar a competencia dixital do profesorado Acadado

RESPONSABLE: Directora Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de horas de formación dixital certificada do profesorado no período xuño 2022-xuño 2023

Valor de partida (3) 0 (Non existe Plan de Formación Dixital)

Valor previsto e data (4) 50 horas de formación dixital 30 xuño 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: Estudo das 
necesidades formativas 
do profesorado

Directora 10 setembro 2022 Enquisa ao profesorado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Deseño dun Plan 
de Formación Dixital por
niveis e ámbitos 
axeitado ás necesidades 
do profesorado

Xefe de estudos 30 setembro 2022 Sala reunión

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Posta en marcha 
do Plan por trimestres

Directora 1 Outubro 2022 Orzamento

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado (H)
OBXECTIVO 3 (1): Mellorar a competencia do alumnado no análise e discriminación de fontes fiables Acadado

RESPONSABLE: Xefe de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de sesións adicadas a tal fin

Valor de partida (3) 0 (Non se leva rexistro ata agora)

Valor previsto e data (4) 1 sesión por grupo e curso académico de 6º de primaria a 4º da ESO 30 xuño 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: Selección do 
profesorado e deseño 
das sesións para cada 
curso

Directora 10 setembro 2022 Nada a sinalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Posta en marcha 
e desenvolvemento

Coordinadores de ciclo 
de 6º primaria a 4º ESO

31 outubro 2022 Aula

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Avaliación dos 
resultados e axustes 
necesarios

Equipo dinamización 30 Xuño 2023 Sala reunión

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado (H)
OBXECTIVO 4 (1): Mellorar a competencia dixital do alumnado de Primaria Acadado

RESPONSABLE: Xefe de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de horas de formación dixital do alumnado de 5º e 6º no período xuño 2022-xuño 2023

Valor de partida (3) 0 (Non existe Plan de formación dixital do alumnado)

Valor previsto e data (4) 6 horas de formación dixital por curso académico e grupo 30 xuño 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: Estudo das 
necesidades formativas 
do alumnado

Directora 10 setembro 2022 Sala reunión

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Deseño dun Plan 
de Formación Dixital 
axeitado ás necesidades 
e posta en marcha

Coordinador 3º ciclo 
primaria

1 outubro 2022
Equipos dixitais de uso 
individual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Avaliación dos 
resultados e axustes 
necesarios

Equipo dinamización 30 xuño 2023 Sala reunión

Realizada

Aprazada

Pendente

Pax 14 de 18



“Área/s de mellora”: Prácticas de avaliación (G)
OBXECTIVO 5 (1): Fomentar a autorreflexión do alumnado sobre as súas aprendizaxes Acadado

RESPONSABLE: Xefe de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de diarios de aprendizaxe completados

Valor de partida (3) 0 (Non existe ningún)

Valor previsto e data (4) 75 diarios no grupo de 6º de primaria 30 xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO5.1: Selección das 
materias obxecto e da 
ferramenta máis 
axeitada para implantar 
un diario de aprendizaxe
on line

Directora 10 setembro 2022 Nada a sinalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Formación do 
profesorado na 
ferramenta e posta en 
marcha

Xefe de estudos 31 decembro 2022
Orzamento e equipos dixitais 
de uso individual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Revisión do nivel 
de participación, 
axustes necesarios e 
extensión a outros 
cursos

Directora 30 xuño 2023 Sala de reunión

Realizada

Aprazada

Pendente
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Axuda para completar as táboas:

(1) Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan:

a. Específicos (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do

claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;

b. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando

foi acadado;

c. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas;

d. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa;

e. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.

Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.

No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a opción

correspondente (Acadado ou Non acadado).

(2) INDICADOR: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a

escalas numéricas.

(3) VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) na situación inicial do centro.

(4) VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar. Establecerase a data límite para acadar dito valor.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:

(5) DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o 

(6) obxectivo 1, a primeira acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).

(7) RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción.

(8) DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.

(9) RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas,...).

(10)VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha valoración sucinta) o

logro de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.

(11) ESTADO: Permite  reflictir  de  xeito  rápido  á  hora  de  avaliar  o  Plan  a  situación  de  cada  acción  en  relación  co  grao  de

desenvolvemento
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Para levar a cabo os obxectivos do presente Plan Dixital de Centro, estímanse as necesidades de equipamento que se indican na táboa adxunta.

DOTACIÓN NECESIDADE FINALIDADE

Equipamento 27 tabletas

Non existe aula de informática en
primaria nin equipos informáticos

portátiles ou fixos para uso por parte
do alumnado salvo o propio do

profesorado (un por aula)

Distribución por ciclos de primaria (9 
tabletas/ciclo) para uso individual ou 
compartido por parte do alumnado en 
labores de busca de información, 
elebaoración de proxectos, tarefas de 
automatización e autoavaliación, etc
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4. Avaliación do plan

O  procedemento  de  seguimento  do  desenvolvemento  do  plan  e  da  consecución  de
obxectivos, será o seguinte:

– No contexto da  avaliación procesual a  frecuencia da súa realización será
unha  vez  ao  trimestre.  A  tal  efecto,  convocarase  unha  reunión  do  equipo  de
dinamización xunto coa dirección ao remate de cada 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 de unha
vez ao ano. A tal efecto, convocarase unha reunión do equipo de dinamización xunto
coa  dirección  ao  remate  do  curso,  na  última  semana  de  xuño.  Os  aspectos  a
considerar  incluirán,  entre  outros,  a  valoración  do  logro  dos  obxectivos  e  as
propostas de mellora.

5. Difusión do plan

O presente Plan Dixital será aprobado no Consello Escolar de xuño de 2022 e  presentado ao
claustro final do presente curso, tamén en xuño de 2022. En setembro, daráse a coñecer no
primeiro claustro do curso 2022-23. Posteriormente, quedará dispoñible na web da escola,
na sección de documentos internos.
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