PLAN DIXITAL Colegio Estudio

Versión 1.0_ xuño 2022

Índice do Plan Dixital
1. Introdución
1.1. Datos básicos do centro
1.2. Contextualización do plan dixital no centro. Contribución do PD ao Proxecto
Educativo do Centro
1.3. Breve xustificación do mesmo
1.4. Proceso de elaboración
2. Situación de partida
2.1. Servizos dixitais e mantemento dispoñible.
2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
2.3. Análise DAFO
3. Plan de Acción
3.1. Obxectivos
3.2. Indicadores e accións
4. Avaliación do PD
4.1. Seguimento do Plan de Acción
4.2. Propostas de mellora (revisión)
5. Difusión do PD

1. Introdución
1.1. Datos básicos do centro
CPR Estudio. Rúa das Laxes, 31 36360 Chandebrito Nigrán.
Mail: colegioestudio@colegioestudio.es
Web: www.colegioestudio.es
Etapas: Infantil, Primaria e ESO.
Equipo docente formado por 24 profesores e profesoras.
Alumnado: 300 alumnos e alumnas.

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución do PD ao Proxecto
Educativo do Centro
O colexio está situado en Chandebrito, parroquia pertencente ao municipio
pontevedrés de Nigrán. A poboación ronda os 500 habitantes e non se desenvolve
apenas actividades económicas debido as súas dimensións. Somos o único Centro
do que dispón a parroquia, non así o municipio que consta de 2 colexios de
Educación Infantil, 7 colexios de Educación Primaria, 2 de Educación Secundaria e
2 de Educación Especial.
O Proxecto Dixital recollerá a extratexia dixital do Centro promovendo o uso das
tecnoloxías da información e a comunicación na aula, axudando así ao
desenvolvemento da competencia dixital entre outras competencias clave.
O Proxecto Dixital tamén contribúe a Programación Xeral Anuañ do curso 22/23 xa
que, ao longo do curso, levarase a cabo unha serie de actividades para o seu
desenvolvemento.

1.3. Breve xustificación do mesmo
O Centro susténtase a seguinte lexislación para a elaboración do Plan Dixital:
- Art. 111 bis, Art. 121 e Art.132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación ●
Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría
Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico
2021-2022 ● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións

para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso
2021- 2022
- Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación
Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e
implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos
da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022.
1.4. Proceso de elaboración
O equipo de dinamización do Plan Dixital, formado pola directora e a coordinadora do mesmo,
elabora o Plan Dixital seguindo as directrices marcadas pola súa mentora. Os pasos a seguir foron:
-

Informe SELFIE
Test CDD
Elaboración do DAFO
Obxectivos do Plan de Acción
Elaboración do Plan Dixital

2. Situación de partida
2.1. Servizos dixitais e mantemento dispoñible
O noso Centro consta cunha boa infraestructura e equipamento que respalda a ensinanza e a
aprendizaxe con tecnoloxías dixitais. Temos acceso a internet por cable ou a través de router polo
que se pode acceder dende calquera punto do Centro.
Cada aula está dotada de pantalla dixital, ordenador portátil e altavoces. Ademáis dispoñemos
dunha aula de informática e un carrito de Chromebooks para uso do alumnado.
O colexio ten un servizo de asistencia técnica. O profesorado escribe as incidencias ocorridas
para ter coñecemento e reparalas.
Tamén contamos cun sistema de protección de datos. O equipo docente, a través de GSuite for
Education, utiliza a conta de correo coorporativo así como o servicio web de Classroom para
traballar co alumnado.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
Resumo das áreas do informe SELFIE de cada etapa educativa.
Areas

Grupos

Ensinanzas
Primaria

A -Liderado

ESO

Equipo Direct.

2.3

2.8

Profesorado

1.4

2.9

Equipo Direct.

2.3

2.7

Profesorado

1.8

2.6

Alumnado

3.4

2.7

Equipo Direct.

4.8

3.5

Profesorado

2.7

3.7

Alumnado

4.5

3.3

Equipo Direct.

2.3

2.5

Profesorado

1.6

2.7

Equipo Direct.

3.1

4.1

Profesorado

3.8

4.6

Alumnado
B- Colaboración e redes

C- Infraestructuras e Equipos

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Alumnado
E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Alumnado
F- Pedagoxía:
Implementación na aula

G- Prácticas de avaliación

4.2

Equipo Direct.

2.3

3.3

Profesorado

2.5

4.2

Alumnado

3.6

3.4

Equipo Direct.

2.1

3.2

Profesorado

2.4

3.9

Alumnado
H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct.

2.7
3.2

4.3

Profesorado

3

3.6

Alumnado

4.2

3.5

Bacharelato

FP

Post
Secundaria

• Información recollida a raíz da realización do Test CDD (Competencia Dixital Docente).
Participación segundo perfil do profesorado (Táboa 1.3. do informe grupal do TestCDD)

N.º profesorado que
participa
DEFINITIVO

N.º profesorado total

% participación

13

24

54,2%

1

4

25%

PROVISIONAL
INTERINO
SUBSTITUTO
DESPRAZADO

Puntuación e nivel de competencia do centro (Táboa 2.1. do informe grupal do TestCDD)

Puntuación media do
test (sobre 192)

Nivel de competencia

Puntuación media do test
en Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia
en Galicia

86

Integrador/a (B1)

76.4

Integrador/a (B1)

Puntuación e nivel de competencia por etapas (Táboa 2.2. do informe grupal do TestCDD)

Puntuación media do
test (sobre 192)

Nivel de competencia

Puntuación media do
test en Galicia (sobre
192)

Nivel de competencia
en Galicia

Inf

98

Experto/a (B2)

68,2

Integrador/a (B1)

ESO

103,8

Experto/a (B2)

79,2

Integrador/a (B1)

Prima
ria

79.3

Integrador/a (B1)

77

Integrador/a (B1)

Distribución do profesorado por niveis (Táboa 2.3. do informe grupal do TestCDD)

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante
neste nivel

Explorador/a (A2)

4

28,6%

Integrador/a (B1)

5

35,7%

Experto/a (B2)

5

35,7%

Líder (C1)

1

7,1%

TOTAL

15

107,1%

2.3. Análise DAFO
A partir do Informe SELFIE e do Test CDD, o centro xenerou unha análise DAFO que é de
utilidade para a análise de situación e para a elaboración das liñas fundamentais do Plan
Dixital.

EXTERNOS
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

A
Í

R

O

G

E

T

A

OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.

Infraestructura , dispositivos dixitais para
o ensino.
Acceso a internet.
Asistencia técnica.
Espazos físicos,

1.

Protección de datos.

AMEAZAS

C

LEXISLACIÓN

CONTORNA

1.

Medidas para identificar dificultades
(Primaria)

1.

Colaboracións (Primaria)

ANPA

OUTRAS ENTIDADES

1, Colaboracións (ESO)

3. Plan de Acción

Os pasos a seguir para elaborar o Plan de Acción a partir da análise DAFO foron os
seguintes:
- Establecer áreas prioritarias e determinar os obxectivos que queremos
conseguir. Os obxectivos estarán contextualizados a áreas de mellora en relación
coas áreas do DigCompOrg.
- Concretar ata onde queremos chegar para cada un dos obxectivos e con que
elementos. Esta información reportarana os indicadores e os seus valores de partida
e de chegada.
- Determinar as accións para conseguir cada obxectivo, elixir os responsables das
mesmas, acordar unha temporización e determinar os recursos necesarios.
Para cada obxectivo cumprimentarase unha táboa que recolle esta información. A
mesma táboa empregarase para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de
avaliación do Plan.

4. Avaliación do plan
O procedemento de seguimento e avaliación do Plan Dixital realizarase en relación
co grao de consecución de obxectivos nos seguintes contextos:
- No contexto da avaliación procesual, segundo a data de fin prevista en cada
acción de cada obxectivo e en relación ao seguimento da acción. CAda
obxectivo ten un instrumento para valorar o seu logro.
- No contexto da avaliación final ao rematar o curso verase o estado dos
obxectivos para valorar o Plan Dixital.

5. Difusión do plan
Darase difusión ao Plan Dixital a través da web do Colexio así como nas reunións
informativas de principio de curso para que os pais dos alumnos e alumnas teñan
coñecemento das melloras levadas a cabo polo Centro no desenvovemento das
competencias dos seus fillos e fillas. Comunicarase ao claustro de profesores así
como aos membros do Consello Escolar onde se someterá a aprobación da
comunidade educativa.

