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1.

Introdución
1.1. Datos básicos do centro

DATOS DO CENTRO
Nome do Centro

CPR Plurilingüe Compañía de María Ferrol

Dirección

Rúa San Amaro 18

Localidade

Ferrol

Teléfono

981 32 27 96

Correo electrónico do
Coordinador TIC

tecnologico@ferrol.ciamaria.es

Web del Centro

https://ciamariaferrol.org

Versión ou data do plan

10/06/2022

Periodo de desarrollo del plan

2022-2023

Etapas educativas

2º Ciclo de Educación Infantil, primaria e ESO

Nº de alumnado

511

Nº de profesorado

41

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto
Educativo do Centro.
Nivel socio-cultural.
Ante a dificultade de analiza-lo nivel socio-cultural dos alumnos do colexio,
centrámonos na información que nos poden proporciona-las distintas profesións dos pais e
segundo isto observamos:
- Clase media-alta 24%
- Clase media-media 61 %
- Clase media-baixa 15 %
Somos conscientes de que soamente estes datos non reflicten exactamente o nivel sociocultural das familias pero son os únicos que puidemos avaliar.
A cidade sofre os efectos dunha prolongada crise no seu tecido industrial, motivadas por
unha continúa recesión no sector naval que é a principal industria da zona.
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Todo o anterior dito refléctase en :
- Considerable aumento do número de desempregados.
- Problemas familiares.
- Diminución no censo.

O plan dixital é un instrumento de planificación integrado no Proxecto Educativo que
persegue fundamentalmente o desenvolvemento do tratamento da información e a
competencia dixital e a integración das TIC como ferramenta didáctica nos procesos de
ensino-aprendizaxe.
Tal e como indica a Guía de Elaboración do Plan Dixital do INTEF, este debe ser “o
instrumento que adapte e facilite o uso dos medios dixitais no proceso de ensinoaprendizaxe, entendido dende o obxectivo do desenvolvemento pleno e integral do
alumnado”. Para iso, engade, “é fundamental dar un enfoque de centro ao uso dos recursos
pedagóxicos dixitais, aproveitando as posibilidades e recursos dispoñibles, para que se
converta nun proxecto compartido para os membros da comunidade educativa, que dea
coherencia e orienta o uso das tecnoloxías. Será un instrumento que forma parte do
Proxecto Educativo de Centro e da Programación Xeral Anual (PGA)”.
Este plan concíbese como un documento vivo que recolle os acordos acadados no centro
respecto dos obxectivos xerais do plan, as estratexias de dinamización e xestión dos
recursos tecnolóxicos e a inclusión das TIC nas distintas especificacións curriculares. Implica
un compromiso por parte de toda a comunidade educativa. Cada un na medida das súas
posibilidades e do seu nivel de formación actual.
As conclusións que se indican a continuación xustifican o fomento do uso das TIC nos
centros educativos:
● O contexto social actual esixe unha sólida formación no eido tecnolóxico, que permita
ao alumnado utilizar as ferramentas dixitais actuais e estar preparado para afrontar
os novos retos que lles plantexan.
● As ferramentas tecnolóxicas actuais poden facilitar e mellorar os procesos de ensino
e aprendizaxe. En consecuencia, a introdución de recursos e/ou dispositivos dixitais
na práctica docente preténdese aumentar a motivación do alumnado para fomentar
a creatividade e o interese, o que facilitará unha aprendizaxe relevante e a
adaptación ás necesidades de cada alumno. Mediante o uso das TIC como
ferramentas informativas e comunicativas, preténdese:
● Mellorar a aprendizaxe do alumnado empregando as novas posibilidades que ofrece
a tecnoloxía.
● Formar e educar ao noso alumnado no uso produtivo e responsable da tecnoloxía,
xa que é un poderoso mecanismo de innovación e unha fonte de recursos e
información que permite ao alumno xestionar tanto os contidos como o proceso.
●

A colaboración entre os centros educativos pode beneficiarse do uso de ferramentas
tecnolóxicas para mellorar a súa eficiencia e coordinación.

Estas conclusións xustifican a planificación sistemática da introdución e uso de diversos
dispositivos tecnolóxicos, das plataformas dixitais das editoriais, así como doutros recursos
que nos poidan achegar aos nosos obxectivos.
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Partimos de que a visión do PDC debe estar relacionada coa misión académica global do
centro, promovendo en todo momento o uso das TIC de forma segura e acorde co noso
proxecto pedagóxico SIGNA.
Como obxectivo educativo recollido no noso Proxecto de Centro, queremos desenvolver a
competencia dixital do noso alumnado, profesorado e PAS a través dunha proposta
tecnolóxica que lles proporcione as ferramentas para funcionar nun mundo dixital, onde o
traballo cooperativo e colaborativo a través das TIC se converta en unha necesidade.
Convivir con diferentes dispositivos dixitais é unha necesidade no noso día a día. Na tarefa
de ensino-aprendizaxe, o uso das TIC achéganos aos contidos dun xeito máis atractivo e
motivador, favorecendo a autonomía da persoa na construción da súa propia aprendizaxe.
As administracións educativas e os equipos directivos dos centros promoverán o uso das
tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) nas aulas como medio didáctico
axeitado e valioso para a realización das tarefas de ensino e aprendizaxe. Xuntos deberán
establecer as condicións que permitan eliminar as situacións de risco derivadas do uso
inadecuado das TIC no ámbito escolar, con especial atención ás situacións de violencia en
Internet. Fomentarase a confianza e a seguridade no uso das tecnoloxías, prestando
especial atención á desaparición dos estereotipos de xénero que dificultan a adquisición de
competencias dixitais en igualdade de condicións.

1.3. Breve xustificación do mesmo
O desenvolvemento do Plan de Centro Dixital realízase no marco do seu Proxecto Educativo
e debe contribuír e colaborar no seu desenvolvemento.
Mediante o desenvolvemento do Plan de Centro Dixital, pretendemos:
●

●
●
●

Avaliar a situación do Centro Educativo en relación co uso das TIC nos diferentes
elementos clave recollidos no Marco Europeo de Organizacións Educativas
Competencias Dixitais, para posteriormente deseñar e acometer un proceso de
transformación no centro.
Recoñecer o Plan de Centro Dixital como un recurso fundamental para planificar a
estratexia dixital dunha organización educativa.
Transformar o centro educativo nunha organización de aprendizaxe, sendo posible
só se é unha organización competente dixitalmente.
Valorar as implicacións das organizacións escolares para desenvolver nelas unha
cultura dixital.

Por outra banda, o contexto legal actual propón o desenvolvemento dunha estratexia dixital
nos centros educativos como parte do seu proxecto educativo, tal e como recollen a:
●

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
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●

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

Os obxectivos plantexados neste plan están directamente relacionados co fomento do uso da
plataforma dixital como medio de comuniacacion coas familias e co modelo 1&1 de presenza de
equipos dixitais nas aula, poñendo en marcha o Plan BYOD (Bring Your Own Device) en todos los
cursos de ESO

1.4. Proceso de elaboración
Seguindo as directrices establecidas no Proxecto Institucional TIC da Compañía de María,
o Plan Dixital do Centro desenvólvese en cada un dos seus centros educativos no ámbito
do Grupo Local TIC coa supervisión e apoio do equipo directivo. Tamén tivo a percepción
da situación actual e as suxestións do alumnado, do persoal do Centro e do seu Equipo
Directivo.

No momento de elaboración deste plan forman o Grupo Local TIC do Centro as seguintes
persoas:

Apellidos y nombre

Cargo y/o Etapa

Dirección de correo electr.

María Jesús Alonso Castro

Coordinador TIC / Portavoz

tecnologico@ferrol.ciamaria.es

Juan Vidal Fernández

Representante del ED

titularidad@ferrol.ciamaria.es

Marta Talegón Amado

Profesora de EP

martatalegon@ferrol.ciamaria.es

Alba Dopico Corral

Profesora de EI

adopico@ferrol.ciamaria.es

A composición do Grupo TIC local foi determinada polo Equipo Directivo do Centro e
cumpre coas directrices establecidas polo titular no Proxecto TIC Institucional:
Un representante do Equipo Directivo. Supervisa e comunica ao ED.
Un coordinador TIC do centro que actuará como voceiro do grupo.
Un profesor/a de cada nivel educativo ofertado polo centro.
O número máximo de membros do GML será en todo caso de 5 persoas.
Enténdese que unha persoa pode desempeñar diversas funcións ou representar varios
niveis nos que ensina.
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Así mesmo, para garantir a coordinación das LMG coa CCP correspondente, o coordinador
TIC asistirá ás reunións da CCP sempre que sexa necesario, ben por petición da CCP ou
ben porque o grupo TIC local o considere oportuno.
O Grupo Local TIC desenvolveu este plan de acordo coas directrices e documentos de
referencia facilitados, entre os que cabe destacar:
Guía INTEF para o desenvolvemento do Plan de Centro Dixital.
Marco europeo para organizacións educativas competentes dixitalmente (DigCompEdu)
Guía Institucional para a elaboración do Plan de Centro Dixital

2.

Situación de partida

O noso centro comeza o traballo TIC co alumnado no curso 2009 cando levamos a cabo o primeiro
Plan TIC. No curso 2010-11 pasamos a formar parte do Plan ABALAR e dende entón avanzamos
ano tras ano na incorporación das TIC á aula no día a día e seguimos traballando para que
profesorado e alumnado acade a competencia dixital de un bo nivel, que posibilita o
desenvolvemento persoal neste sentido.
O mundo das tecnoloxías é un sector en continuo progreso e iso esixe que os responsables TIC do
centro estean en continua formación e transmitan á súa vez estes avances ao profesorado e ao
alumnado, para que tamén estes estean ao nivel de desenvolvemento das tecnoloxías do centro.
momento.

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
En canto á dispoñibilidade de recursos, gustaríanos contar con un equipamento máis actualizado,
pero como o centro non pode dotalo para todos os niveis, estamos a traballar en novos protocolos
de actuación para aplicar un modelo BYOD (Bring Your Own Device) en ESO e así poder acadar
1:1 en ESO no curso 22-23
Nas aulas de cuarto a sexto seguiremos empregando os equipos do Plan Abalar, xa que con eles
conseguimos desenvolver o traballo que necesitamos na aula.
En todos os niveis a partir de cuarto de primaria, temos carros de carga para os equipos.
O profesorado dispón de dispositivos de aula en todos os niveis.
O centro conta con dúas conexións a internet de MOVISTAR cunha rede protexida por cortalumes
e autoxestionada, que chega por cable de fibra a 300mb cada unha e por wifi a 2,4 Ghz e 5 Ghz.
A xestión de mantemento da rede e equipos do centro vai en traballo cooperatvo entre a
coordinadora TIC e o director, e en caso de que o problema a arranxar non esté ao alcance dos
deus coñecememetos se contrata a unha empresa externa que colabora nestes traballos dende o
comezo da implantación das TIC no centro.
Os servicios dixitais corporativos están divididos por bloques de usuarios, atendendo ao traballo
desenrrolado e as necesidades de cada grupo.
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Para a xestión administrativa, comunicación coas familias e comunicación interna do profesorado
empregamos a plataforma Educamos.
En canto a comunicación entre o alumnado e de este co profesorado a aula virtual de Google
Workspace é a plataforma dixital en uso.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
Resultados SELFIE EP

Dado que o equipo diretivo e o mesmo en EP y en ESO e o selfie realizado tamén, únicamente
cumpimentaron a enquisa no nivel de secundaria.
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Resultados SELFIE ESO
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Test CDD: Perfil do profesorado participante no Test CDD.
1.3. Participación segundo perfil do profesorado
Nº profesorado que participa

N.º profesorado total

% participación

34

40

85 %

2

3

66.7 %

DEFINITIVO
PROVISIONAL
INTERINO
SUBSTITUTO
DESPRAZADO

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

77.7

Integradora B1

76.5

Integradora 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

67

Integrador/a (B1)

68.2

Integrador/a (B1)

Prim

79.2

Integrador/a (B1)

77

Integrador/a (B1)

ESO

86.7

Integrador/a (B1)

79.3

Integrador/a (B1)

ENR

45

Explorador/a (A2)

75.8

Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis
Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1

1

2.8 %

A2

12

33.3%

B1

12

33.3%

B2

10

27.8%

C1

1

2.8%

C2
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TOTAL

36

100 %

2.3. Análise DAFO
Análisis interno
DEBILIDADES

FORTALEZAS

1. O acceso a Internet é rápido no 85% das
estadías na escola
1.O profesorado ten un baixo grao de
2. A asistencia técnica recibida é satisfactoria
INFRAESTRUCTURAS
satisfacción coa tecnoloxía que o centro para o 60% do persoal do centro
EQUIPAMENT
pon á súa disposición.
3. A mellora realizada na protección do acceso
O
á rede de internet reforza a seguridade no
traballo diario do alumnado e do profesorado.

PERSOAL

C DOCENTE
A
T
E
G
O
RÍ PERSOAL
A NON
DOCENTE
S

ALUMNADO

1. O profesorado ten unha baixa
participación nas redes profesionais
2. O 20% do profesorado non utiliza a
tecnoloxía para o ensino-aprendizaxe
diario.

1. O 70% do profesorado do meu centro ten un
nivel medio de competencia dixital docente.
2. O 90% do profesorado do centro utiliza
contornas virtuais habitualmente para a súa
labor docente
3. O profesorado adapta as tecnoloxías dixitais
ás necesidades de aprendizaxe do alumnado
4. O profesorado utiliza tecnoloxías adaptadas
para o alumnado NEE

1. A atención de varias contas de correo
electrónico para diferentes servizos
supón un esforzo extra para as persoas
da administración, perdendo así
eficiencia na comunicación.
1. A persoa secretaria ten boa disposición para
2. O persoal de conserxería e limpeza aprender e utilizar as tecnoloxías.
fai un uso escaso ou nulo das
tecnoloxías para a comunicación co
centro e o desenvolvemento do seu
traballo.

1. O uso da tecnoloxía no centro é
escaso porque o equipamento está
desfasado.
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1. O alumnado mostra un alto grao de
satisfacción co uso de contornos virtuais de
aprendizaxe.
2. O alumnado ten unha disposición
colaborativa e interese polo uso dos medios
dixitais para a aprendizaxe.
3. O 95% do alumnado dispón de medios
tecnolóxicos na casa para poder traballar
dixitalmente.

FAMILIAS

OFERTA

1. Os diferentes niveis de coñecemento
do uso das tecnoloxías na educación,
dificulta a proposta de axudas para o
acceso ao coñecemento educativo
dixital ás familias.

1. A comunicación entre as familias e a
comunidade educativa é fluída e sinxela a
través da plataforma dixital.
2. O nivel socioeconómico das familias do
centro é medio-alto e mostran unha actitude
favorable cara ao uso da tecnoloxía na aula.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1. A falta de fondos impide a compra de
equipamento e con el o traballo dixital
ORGANIZACI na aula
ÓN DE
2. A estratexia dixital non se pode
CENTRO
desenvolver como lle gustaría ao equipo
TIC por imposibilidade económica

1. Vontade de traballo dos equipos TIC para
mellorar o coñecemento das tecnoloxías
2. Plans de formación continua do profesorado
para mellorar o uso das tecnoloxías

Análisis externo

OPORTUNIDADES
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AMEAZAS

1. Se entramos no Proxecto E-Dixgal teremos 1. A administración ofrece un menor
ADMINISTRACIÓN acceso ao equipamento das aulas e do apoio aos centros concertados no
EDUCATIVA
alumnado
acceso aos medios dixitais

LEXISLACIÓN

C
A
T
E
G ANPA
O
R
Í
A

1. Anúnciouse unha modificación normativa
que este ano fará obrigatoria a elaboración
dun Plan de Centro Dixital en todos os
centros educativos.

1. Posibilidade de apoio económico para
adquisición de medios tecnolóxicos

S
1. Temos colegios cercanos con modelo
1&1.

CONTORNA

OUTRAS
ENTIDADES
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3.

Plan de Acción

Co fin de garantir o aliñamento dos obxectivos de cada centro cos obxectivos institucionais,
a Compañía de María desenvolveu un sistema de obxectivos estruturados por niveis.
O obxectivo último do Proxecto Institucional TIC é o nivel 0 en todos os obxectivos dos
niveis inferiores deben contribuír á súa consecución. A declaración deste obxectivo final é
a seguinte:
“Conseguir que o alumnado dos centros da Compañía de María aprenda a utilizar as
TIC para mellorar a súa aprendizaxe e a súa competencia dixital, utilizando estes
recursos de forma ética, responsable e de acordo co noso Proxecto Educativo”.
Por debaixo deste obxectivo concretáronse unha serie de áreas de traballo con obxectivos
intermedios enunciados en formato "visión", cuxo desenvolvemento contribúe en todos os
casos a acadar o fin último do noso proxecto.
As áreas específicas de traballo son as seguintes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Competencia dixital do alumnado
Competencia dixital das familias
Competencia dixital do profesorado
Procesos de ensino/aprendizaxe
Procesos de avaliación
Infraestruturas tecnolóxicas dos centros
Provisión tecnolóxica do alumnado
Equipamento tecnolóxico do profesorado
Dotación tecnolóxica de aulas e espazos de aprendizaxe.
Xestión e colaboración eficiente a través das TIC

Para cada unha destas áreas establécense os seguintes obxectivos de nivel 1:
● Competencia TIC do alumno: (Obxectivo 1)
Cada alumno ou alumna dos nosos centros adquire unha competencia dixital axeitada á
súa idade e ao uso que pode facer dela para a súa aprendizaxe, garantindo tamén que
quen remata a súa formación na escola teña a competencia adecuada ás necesidades da
sociedade actual.
● Competencia TIC das familias: (Obxectivo 2)
As familias das nosas comunidades educativas dispoñen da información e formación
suficientes para poder supervisar e orientar aos seus fillos no uso das TIC. Tamén coñecen
e saben utilizar as ferramentas TIC que a Institución pon á súa disposición para facilitar a
comunicación e a necesaria colaboración cos centros.
● Competencia TIC do profesorado: (Obxectivo 3)
Cada docente coñece polo menos as ferramentas institucionais TIC e é capaz de integrar
o seu uso na súa práctica docente de forma eficaz e eficiente.
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● Procesos de ensino/aprendizaxe: (Obxectivo 4)
As TIC utilízanse habitualmente e están aliñadas coa proposta do Modelo Pedagóxico co
fin de mellorar os procesos de ensino e aprendizaxe.
● Procesos de avaliación: (Obxectivo 5)
As ferramentas TIC intégranse nos procesos de avaliación, utilizando en cada caso e
momento a que resulte máis adecuada para mellorar o proceso de aprendizaxe do
alumnado.
● Infraestruturas tecnolóxicas do centro: (Obxectivo 6)
Todos os centros dispoñen dos medios necesarios para garantir unha boa conectividade e
un uso eficiente, eficaz e seguro dos dispositivos empregados tanto polo alumnado como
polo persoal do centro e xestionalos de forma escalable e sostible.
● Equipamento tecnolóxico do alumnado: (Obxectivo 7)
O alumnado dispón dos dispositivos e programas máis axeitados dentro das posibilidades
de cada Centro.Existen pautas xerais establecidas pola Institución en relación á adquisición
e utilización de dispositivos que xeren sinerxías e aforren recursos.
● Equipamento tecnolóxico do profesorado: (Obxectivo 8)
O profesorado dispón dos dispositivos e programas máis axeitados dentro das posibilidades
de cada Centro.
Existen pautas xerais establecidas pola Institución en relación á adquisición e utilización de
dispositivos que xeren sinerxías e aforren recursos.
● Dotación tecnolóxica de aulas e espazos de aprendizaxe: (Obxectivo 9)
As aulas e espazos de aprendizaxe contan cos dispositivos e programas máis axeitados
para complementar, dentro das posibilidades de cada Centro, os equipamentos TIC do
alumnado e do profesorado.
Existen pautas xerais establecidas pola Institución en relación á adquisición e utilización de
dispositivos que xeren sinerxías e aforren recursos.
● Xestión eficiente e colaboración a través das TIC: (Obxectivo 10)
As TIC utilízanse a nivel institucional co fin de facilitar a xestión, colaboración e
comunicación entre todos os membros das distintas comunidades educativas. Existe un
conxunto de ferramentas institucionais que todos os destinatarios coñecen e utilizan
adecuadamente.
A partir destes dous niveis de obxectivos determinados pola Institución, o noso centro
seleccionou os seguintes obxectivos TIC para os próximos 3 anos, que se recollen no
seguinte cadro.Están baseados na análise DAFO realizada previamente, obtivéronse
mediante a metodoloxía CAME e estrutúranse segundo as 3 áreas propostas no Marco
Europeo DigCompOrg: Pedagóxicos,Tecnolóxico e Organizativo.

OBXECTIVOS TIC PARA O PERIODO 2022-2023
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Objetivo

Área

Enunciado

Obxectivo 1

OrganizativaTecnolóxica

Poñer en marcha o plan BYOD (Bring Your Own Device) en todos os
cursos de ESO

Obxectivo 2

Pedagóxico

Elaborar un plan formativo para o alumnado no uso de las
ferramentas de Classroom. Procesador de textos.

Obxectivo 3

Organizativa

Seguir avanzando na xestión hacia a supresión das
comunicacions e documentación en “formato papel” para
realizalas en formato dixital.

Obxectivo 4

Organizativa

Impulsar a plataforma Educamos para alcanzar a implicación dun
maior número de familias.

Obxectivo 5

PedagóxicoOrganizativa

Elaborar un plan de formación tendo en conta as diferenzas da
competencia dixital entre los docentes e os seus intereses.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Nas taboas seguinte recollense os obxectivos, temporización, responsables e accións a
desenvolver, xunto con outros items para levar a cabo as accións necesarias que nos permitan
acadar o plantexado neste plan ao longo do seguinte curso.

Pax 16 de 24

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro Compañía de María. Obxectivo 1
“Área/s de mellora”: Análise interna: O uso da tecnoloxía no centro é escaso porque os equipos están obsoletos.
1.

OBXECTIVO:
RESPONSABLE:

Poñer en marcha o plan BYOD (Bring Your Own Device) en todos os cursos de
ESO

Equipo directivo e coordinadora TIC

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO

Número de alumnos/as que traen o seu propio dispositivo tecnolóxico

Valor de partida

0% (non está instaurado o plan)

Valor previsto e data

90% do alumnado con dispositivo tecnolóxico. Curso
2022-23

Acadado
Non
acadado

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN

AO1.1: Realizar unha circular
informativa do plan BYOD
para as familias da ESO.
AO1.2: Lanzar unha enquisa
sobre a dispoñibilidade dos
medios.
AO1.3: Desenrolar normas
que guíen o uso das
ferramentas tecnolóxicas
personais para o uso seguro
na aula, según o
recomendado no Proxecto
TIC Institucional.

RESPONS
ABLES

Equipo
directivo

DATA
PREVISTA
FIN

setembro 22

RECURSOS
NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA
ACCIÓN

Plataforma Educamos
Equipos dixitais

ESTADO
Realizada
Aprazada
Pendent
e
Realizada

Equipo
directivo

setembro 22

Plataforma Educamos
Equipos dixitais

Aprazada
Pendent
e
Realizada

Equipo
TIC

setembro 22

Aprazada

Profesorado
Equipos dixitais

Pendent
e
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Taboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro Compañía de María. Obxectivo 2
“Área/s de mellora”: Análise interna: O alumnado ten unha disposición de colaboración e interés no emprego de medios
dixitais para o aprendizaxe.
2.

OBXECTIVO:
RESPONSABLE:

Elaborar un plan formativo para o alumnado no uso das ferramentas de Classroom
(procesador de textos).

Director, coordinadora TIC

Acadado
Non
acadado

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO

Número de alumnos que usa correctamente o teclado e o procesador de textos actividades acadadas

Valor de partida

5%

Valor previsto e data

80%

Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN

AO1.1: Realizar un
curso básico de
mecanografía durante
o curso de 3º e 4º EP
AO1.2: Realizar unha
avaliación inicial ao
alumnado en todos os
cursos dende 5º EP a
4º ESO
AO1.3: Implicar ás
materias que
empregan traballos
realizados en
procesador de textos
na avaliación do uso
correcto deles.

RESPONSABLES

DATA
PREVISTA
FIN

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
RECURSOS
NECESARIOS

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO
Realizada

Profesor/titores

Xuño 23

Docentes
Equipos dixitais

Aprazada
Pendent
e
Realizada

Profesorado
dende 5ºEP ata 4º
ESO

Setembro 22

Docentes
Equipos dixitais

Aprazada
Pendent
e
Realizada

Profesorado de
primaria e
secundaria.

Xuño 23

Docentes
Equipos dixitais
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Aprazada
Pendent
e

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro Compañía de María. Obxectivo 3
“Área/s de mellora”: Análise interna: O uso da tecnoloxía para un aforro económico e sostibilidade ambiental é escaso
3.

OBXECTIVO :
RESPONSABLE:

Seguir avanzando na xestión cara a supresión das comunicacións e
documentación en “formato papel” para realizalas en formato dixital.

Acadado

Xefa de estudos

Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO

Número de documentos e avisos que se entregan en papel.

Valor de partida

Oracións da mañá todas as semanas, circulares que teñen que vir asinadas, apuntes nas materias que non teñen libro..
Xuño 2023
0 documentos en papel.

Valor previsto e data

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN

RESPONSABLE
S

AO1.1: Proxectar na medida do
posible nas pantallas da aula os
traballos e actividades.

Profesorado

AO1.2: Colgar nos espazos das
aulas dixitais os apuntes e
material necesario para o
seguimento da sinatura.

Profesorado

AO1.3:Proxectar a
oración/reflexión da mañá nas
pantallas de aula.

Profesorado e
responsables
UNITAS

AO1.4:Reducir ao máximo as
comunicacións coas familias en
papel (circulares e avisos).

Equipo
Directivo

DATA
PREVISTA
FIN

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
RECURSOS
NECESARIOS

Xuño 23

Docentes
Equipos dixitais

Setembro
22

Docentes
Equipos dixitais

Setembro
23

Docentes
Equipos dixitais
Blogue de Unitas

Xuño 23

Docentes
Equipos dixitais
Plataforma
Educamos
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VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO
Realizada
Aprazada
Pendente

Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro Compañía de María. Obxectivo 4
“Área/s de mellora”: Análise interna: A comunicación das familias coa comunidade educativa é fluida e fácil a través da
plataforma dixital.
4.

OBXECTIVO:

RESPONSABLE:

Continuar impulsando a plataforma dixital para acadar a implicación dun maior
número de familias.

Acadado

Xefa de estudos

Non acadado

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO

Porcentaxe de familias que usan a plataforma dixital.

Valor de partida

60%

Valor previsto e data

90%

Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN

AO1.1: Impulsar a
comunicación coas
familias de maneira
dixital (circulares e
avisos) a través da
plataforma.
AO1.2: Avanzar no
uso do caderno
dixital do profesorado
para as notas dos
traballos, exames e
actividades.

RESPONSABLE
S

DATA PREVISTA
FIN

RECURSOS
NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

ESTADO
Realizada

Equipo
directivo e
profesorado

3º Trimestre

Plataforma Educamos
Docentes
Equipos dixitais

Aprazada
Pendente
Realizada

Profesorado

3º Trimestre

Plataforma Educamos
Docentes
Equipos dixitais
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Aprazada
Pendente

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro Compañía de María. Obxectivo 5
“Área/s de mellora”: Análise externa: Existencia/participación en programas de formación relacionados coas TICS
5.

OBXECTIVO:

RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO
Valor de partida
Valor previsto e data

Elaborar un plan de formación del profesorado e PAS tendo en conta as
diferencias da competencia dixital entre os docentes.

Acadado

Coordinadora TIC e Xefa de estudos

Non acadado

Número de programas relacionados coas TICS

Non hai plan de formación definido.
1 curso ou máis de formación relacionado coas TICS.

Anual

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN

AO5.1: Realizar una
táboa do nivel
competencial en TIC
e intereses de
formación do
profesorado.
AO5.2:Buscar as
ofertas de formación
que encaixen no nivel
e interés de
profesores e PAS.
AO5.3:Colgar nun
Classroom de
formación o
calendario e
formacións
propostas.

RESPONSABLE
S

DATA
PREVISTA FIN

Coordinador TIC Setembro

RECURSOS
NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

Aula virtual centro
Docentes
Equipos dixitais

ESTADO
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada

Equipo TIC

1º Trimestre

Aula virtual centro
Docentes
Equipos dixitais

Aprazada
Pendente
Realizada

Equipo TIC

1º Trimestre

Aula virtual centro
Docentes
Equipos dixitais
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Aprazada
Pendente

AO5.4: Elaborar un
listado de formación
con nombres, curso
proposto e data.

Coordinador TIC 1º Trimestre

Aula virtual centro
Plantilla con listado y
curso
Equipos digitales
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
Todas as aulas contan con ordenador de aula, que necesitaría renovación en 8 de estas, por ser
equipos de mais de 7 anos.
Esto mesmo pasa na aula de informática, que está a quedar obsoleta, pero sobre todo o urxente e
renovar os equipos usados nas aulas, xa que os actuais son os pertencentes ao Plan Abalar. O
obxetivo de poñer en marcha o plan BYOD (Bring Your Own Device) en todos os cursos de ESO
ven fixado por estas necesidades. Por esta cuestión faise necesaria un aula informática móvil, xa
que unha pequena parte do alumnado de cada aula da ESO non conta con medios a sua
disposición para formar parte deste plan BYOD, e é necesario cubrir as necesidades destes
alumnos e alumnas nos 8 cursos de ESO, polo que necesitamos entre 10 e 15 equipos de aula
móvil para esta nova necesidade. O centro non conta con presuposto suficiente para cubrir a
compra de ditos equipos.

4.

Avaliación do plan

A avaliación do plan realizarase mediante o seguimento dos resultados clave de cada un dos
obxectivos, tanto os deste plan como aqueles obxectivos intermedios que se puidesen establecer
para cada trimestre.
Este proceso levarase a cabo como se describe a continuación:
O proceso de avaliación e seguimento do plan basearase en dous ciclos temporais diferenciados
con periodicidade, anual e trimestral respectivamente.
Todos os ciclos tomarán como referencia os calendarios escolares, comezando en setembro e
rematando en xuño. No caso de ciclos trimestrais consideraranse 3 trimestres ao ano, coincidindo
cos habitualmente utilizados na planificación do curso escolar.
En cada ciclo anual:
O Grupo Local TIC:
Elaborará un informe do seu avance nos obxectivos anuais reflectidos no Plan Dixital do Centro,
remitindo copia do mesmo ao Equipo Directivo para a súa valoración e inclusión na Memoria Anual
do Centro. Esta memoria elaborarase segundo o modelo proposto polo GTI, que tamén recibirá
unha copia da mesma.
Elaborarán un Programa Anual TIC que incluirá obxectivos e resultados clave para o ano seguinte
a partir da revisión dos seus obxectivos anteriores, remitindo tamén unha copia do mesmo. A
programación elaborarase segundo o modelo proposto polo GTI, que tamén recibirá copia da
mesma.
Ao comezo de cada curso daranse a coñecer á Comunidade Educativa de cada centro os contidos
máis relevantes tanto da Memoria como da Programación TIC do curso seguinte.
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En cada ciclo trimestral:
Grupo Local TIC:
Recollerá os comentarios dos distintos niveis da Comunidade Educativa que considere necesarios
en relación co cumprimento dos obxectivos do trimestre anterior.
Revisará os seus obxectivos anuais e trimestrais xunto cos seus resultados clave asociados e os
comentarios recollidos dos centros.
Para cada obxectivo teranse en conta as seguintes opcións:
-

Continuar: se o proceso está a progresar como se esperaba.
Actualización: se houbo contratempos ou cambios nas condicións externas que os fan
inalcanzables.
- Parada: no caso de que o obxectivo xa se conseguise ou se volvese irrelevante por cambios
nas circunstancias externas ou internas do centro.
Así mesmo, considerarase a creación de novos obxectivos que contribúan a facer realidade os
obxectivos de nivel superior do proxecto se fose necesario.
Coordinador TIC:
Realizará unha reunión de seguimento cos centros da Compañía de María da súa zona na que o
enlace de área no GTI actuará como responsable TIC do seu propio centro e ao mesmo tempo
como moderador e dinamizador do encontro.
Os obxectivos destas reunións son:
Compartir co resto de centros os obxectivos establecidos para o trimestre anterior.
Compartir os logros acadados e as dificultades atopadas.
Coñecer experiencias doutros centros que poden ser útiles para acadar os seus propios obxectivos.
Especificar en que medida a consecución dos obxectivos de cada centro contribúe a progresar nos
obxectivos institucionais.

5.

Difusión do plan

O Plan TIC será presentado ao Consello escolar ao remate de cada curso, e unha vez aprobado
farase efectivo ao comezo do seguinte curso.
No Claustro de principio de curso será presentado a toda a comunidade asisitente.
Nun enlace a un espazo de Drive estará a disposición de todos os membros da comunidade
educativa que teñan interese no seu coñecemento.
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