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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

• DENOMINACIÓN:             Colexio Possumus
• TITULARIDADE:                Sociedade Cooperativa Galega  Possumus
• DOMICILIO:                         r/Purificación Saavedra, 62
• LOCALIDADE:                    36207- Vigo

• PROVINCIA:                        Pontevedra

• CÓDIGO DO CENTRO:       36011491

• CORREO -e:                         cpr.possumus@edu.xunta.es 

• WEB:                                     www.possumus.es 

O alumnado do noso centro distribúese do seguinte xeito

Etapa educativa nº alumnos

Educación Infantil 43

Educación Primaria 119

Educación secundaria 87

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

O noso centro  está situado nun barrio periférico de Vigo que presenta o aspecto
dunha  zona  economicamente  deprimida  por  mor  das  crises  industriais.  As  familias
proceden, na súa meirande parte do rural con amplos contactos cos seus lugares de orixe.
O Centro decántase por un trato aberto e familiar debido á relación existente entre o mesmo
e a  comunidade  educativa  que vén de familias  que xa  formaron parte  da comunidade
escolar no pasado.

O Centro mira máis alá do ámbito propio da escola e do seu entorno inmediato,
conxugando a identidade do mesmo e mailas expectativas do grupo social ao que presta os
seus servizos tendo en conta as necesidades máis profundas do entorno como son: O nivel
socio-cultural das familias, as carencias de infraestrutura do barrio (instalacións deportivas,
culturais, recreativas, etc,). Por todo isto tentamos subsanalo  programando actividades e
accións educativas encamiñadas a acadar unha resposta eficaz ás devanditas carencias.
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Respecto ás infraestructura tecnolóxica  dos fogares , púxose de manifesto durante o
periodo de confinamento a existencia de eivas en canto á calidade da conexión a internet, do
número de dispositivos dispoñibles e das capacidade de manexo das TIC das familias.

É  fundamental  darlle  un  enfoque  ao  plan  de  tal  xeito  que  aproveitemos  todos  os
recursos dispoñibles e que sexa unha guía no uso das tecnoloxías. É dicir, será un instrumento
que forme parte do Proxecto Educativo de Centro de da PXA.

Consideramos  que  a  implantación  do  Plan  Dixital  no  centro   contribuirá  ao
desenvolvemento das competencias dixitais do alumnado e tamén do profesorado, ademais de
ser un instrumento moi útil na elaboración das programacións didácticas e xerais do centro. 

En canto a determinados procesos administrativos e de xestión do Centro veranse
fortalecidos  co emprego das ferramentas dixitais  e o  PD,  a  formación do personal  laboral  e
directivo debe ser continua neste aspecto.

Contribuirá tamén a  fomentar o uso dos entornos virtuais de ensinanza-aprendizaxe a
través da plataforma do Centro.

• Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.

Determinadas  materias  (como  proxecto  competencial)  veranse  favorecidas  e
enriquecidas coa implementación do plan, e proxectos como o Proxecto de Centro, Escola en
Camiño, Faro da Escola, ou mesmo a participarición do Centro no Foro de Investigación xuvenil
estarán enriquecidas polas pautas seguidas e os obxectivos establecidos no PD. 

1.3. Breve xustificación do mesmo

O Plan Dixital de Centro enténdese como un instrumento que debe favorecer e impulsar
o uso dos medios dixitais tanto nos procesos de ensino-aprendizaxe como no resto dos procesos
de xestión do centro, sempre co obxectivo último de colaborar no desenvolvemento integral do
alumnado. 

O  marco  normativo  que  rixe  o  establecemento  de  dito  Plan  Dixital  nos  centros
educativos detállase de seguido:

• 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

Pax 4 de 16



1.4. Proceso de elaboración

O proceso de elaboración do presente Plan Dixital comezou coa posta en común dos resultados
da DAFO proposta dende as asesoría do plan , o test de CDD e unha DAFO menos formal, pero
completa, realizada polo equipo. Os resultados desta análise confirman  necesidades  e eivas en
diferentes ámbitos:

● A capacitación do profesorado 
● Os medios  tecnolóxicos  para o alumnado no centro
● Os medios tecnolóxicos das familias
●  A capacitación do alumnado para o aprendizaxe empregando as tecnoloxías dixitais

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Conectividade

-Conexión de datos e telefonía de fibra óptica

- Rede sen fíos accesible para todo o centro

-Centraliña telefónica

-Servidor 

Equipamento

 

 

-Aulas Abalar en 5º e 6º de primaria dende o curso 2012-2013

Equipos  exclusivos  para
xestión e administración 

1 na secretaría do centro

1 na dirección

Equipamento  da
biblioteca 

(inclusión  no  PLAMBE
no presente curso 2021-
2022)

1 equipo para a xestión dos fondos

2  equipos  de  sobremesa  para  consulta  do
alumnado

 De aula ● Portátil  con Encerado Dixital  Interactivo e
altofalantes  en cada un dos curso de Ed.
infantil e Ed. Primaria

● Portátil  con  canón  de  proxección  e
altofalantes en cada un dos cursos de Ed.
secundaria

Outros 1 portátil para uso do Laboratorio

1 portátil para uso do Obradoiro
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1 para a Aula de Audición e Linguaxe

1 Para a aula de Pedagoxía terapéutica

Aula de informática 9 equipos de sobremesa  ( Ubuntu)

1 portátil

Servizos  dixitais
educativos

páxina web do centro www.possumus.es

aula virtual BlinkLearning

espazo Abalar

Para o mantemento destes equipos acudimos a  un servizo externo cando as incidencias non son
facilmente subsanables por algún dos membros do equipo TIC ou do profesorado competente .

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP
Ed. Post

sec.

A -Liderado

Equipo Direct. 2.2

Profesorado 3.9 3.1

Alumnado

B- Colaboración e redes

Equipo Direct. 2.4

Profesorado 3.8 2.7

Alumnado 4 3

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3.6

Profesorado 4.2 3.4

Alumnado 3.9 2.6

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4.7

Profesorado 4 3.3

Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4.9

Profesorado 4.3 4.1

Alumnado 3.9

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 3.1

Profesorado 4.2 3.1

Alumnado 3.6 2.7

G- Prácticas de avaliación

Equipo Direct. 2.6

Profesorado 3.7 2.7

Alumnado 2.3

H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 3.7

Profesorado 3.9 3.4

Alumnado 4 2.7

Pax 6 de 16

http://www.possumus.es/


1.3. Participación segundo perfil do profesorado

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

DEFINITIVO 18 24 75%

PROVISIONAL

INTERINO

SUBSTITUTO 3 4 75%

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

85 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

ESO 82,8 Integrador/a(B1) 68,2 Integrador/a(B1)

BAC 78,2 Integrador/a(B1) 79,2 Integrador/a(B1)

F.P 96,3 Integrador/a(B1) 77 Integrador/a(B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 1 4,8%

A2 5
23,8%

B1 9 42,9%

B2 6 28,6%

C1 2 9,5%

C2

TOTAL 23 109,6%

2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CATE
GORÍA

S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 1.C2: Dispositivos dixitais para o ensino

2.C3 Acceso a internet
3.C5  Asistencia técnica
4.C7 Protección de datos

.C1 Infraestructuras
2.C5 Asistencia técnica
3.C8 Dispositivos dixitais para o aprendizaxe
4.
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PERSOAL DOCENTE

1.A3 Novas modalidades de ensino
2.D3 Intercambio de experiencias
3.D2 Participación no DPC
4.E2 Creación de recursos dixitais
5.E4 Comunicación coa comunidade educativa

1.B1 Avaliación do progreso
2.F3 Fomento da creatividade
3.F6 Proxectos interdisciplinares
4.G3 Retroalimentación axeitada
5.G5 Autorreflexión sobre o aprendizaxe

PERSOAL NON 
DOCENTE

1.D3 Intercambio de experiencias
2 E1 Recursos educativos en liña
3.E2 Creación de recursos dixitais
4.F4 Inclusión do alumnado
5.F5 Colaboración do alumnado

ALUMNADO

1.H1 Comportamento seguro
2.H3 Comportamento responsable
3.H8 Aprender a comunicarse
4.
5.

1.C8 Dispositivos dixitais para o aprendizaxe
2.H1 Comportamento seguro
3.H4 Verificar la calidad de la información
4.H6 Otorgar recoñecemento ó traballo dos demáis
5.H7 Creación de contidos dixitais

FAMILIAS

1. P.E 1 Podo atopar toda a información na web do 
centro
2. P.E 2 Podo facer un seguemento das tarefas a 
través da aula virtual do centro na maioría das 
materias
3. P.E 3 Chégannos avisos e notificacións a través 
da aplicación abalaMobil. Ademais pódense 
xustificar as faltas ou pedir titorías.
4. P.E 5 Na miña casa non preciso empregar 
software de pago para a realización das actividades 
rpopostas desde o centro educativo
5.

1. P.E.4 Son coñecedor/a das vantaxes do emprego 
de software libre no ámbito educativo e dispoño e 
fago uso deste tipo de ferramenta no centro
2.
3.
4.
5.

OFERTA
1.A3 Novas modalidades de ensino
2.
3.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1.A2 Desenvolvemento da estratexia co profesorado
2.A3 Novas modalidades de ensino
3.C5 Asistencia técnica
4.
5.

1.A1: Estratexia dixital
2.B1 Avaliación do progreso
3.C5  Asistencia técnica
4.
5.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CAT
EGO
RÍAS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1.C2 Dispositivos dixitais para o ensino
2.
3.
4.
5.

1.C1 Infraestructuras
2.C3 Acceso a internet
3.C5 Asistencia técnica
4.
5.

LEXISLACIÓN

1.C7 Protección de datos
2.
3.
4.
5.

CONTORNA

ANPA

OUTRAS ENTIDADES

1.B3 Colaboracións
2.
3.
4.
5.

Pax 8 de 16



3. Plan de Acción

Para a posta en marcha deste Plan de acción partimos dunha situación na que:
●  tanto profesorado coma alumnado demanda melloras no uso da Aula Virtual
● se considera necesaria unha maior presenza das tecnoloxías dixitais no día a día da aula.
● os medios tecnolóxicos dos que dispoñemos non están optimizados 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

A elaboración do Plan de Acción tivo como eixo principal a implementación das tecnoloxías dixitais
como ferramenta de aprendizaxe, actuando sobre  tres piares fundamentais: os medios materiais,
a  capacitación  do  profesorado  e  a  capacitación  do  alumnado.  Tomando  como  referencia  os
resultados da nosa DAFO , do test CDD , e dunha análise pormenorizada da situación do noso
centro e a súa contorna, elaboramos unha serie de obxectivos que consideramos imprescindibles
para optimizar a dixitalización do proceso  ensino-aprendizaxe no noso centro.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Respecto ás necesidades de equipamento e infraestructuras do noso centro , queremos destacar:
● Optimizar  as  características  da  conexión  de  datos  ,  insuficiente  e  inestable  para

actividades como videoconferencias simultáneas en varios cursos.
● a necesidade dunha aula mobil con ultraportátiles para o alumnado en primaria xa que na

actualidade, este alumnado so dispón das Aulas balar de 5º e 6º con ultraportátiles  que
están fora de garantía, e son dificilmente reparables.

●  A implantación da LOMLOE no próximo curso trae coma novidade no currículo  a  materia
de  Tecnoloxía  e  Dixitalización  o  que  fai  urxente   a  existencia  doutra  aula  móbil  para
secundaria e/ ou a actualización e ampliación do equipamento da Aula de informática que,
na actualidade dispón de 10 ordenadores de sobremesa, a maioría obsoletos
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
Área/s de mellora: Liderado (A)

OBXECTIVO 1: Promover a comunicación entre os titores e as familias mediante o uso da ferramenta AbalarPro (A2*) Acadado

Responsable: Equipo Directivo Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de titores que realizan as comunicacións ás familias a través  do sistema AbalarPro
(Instrumento: Enquisa)

Valor de partida: 10% titores

Valor previsto e data: 50% titores 23/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN  
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1:Crear un grupo de traballo 
encargado da formación e da
mentorización sobre o programa
AbalarPro 

Equipo directivo 1/10/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Fomentar a titorización
entre iguais para formar as
persoas titoras na ferramenta
AbalarPro

Profesorado do 
grupo de traballo

22/12/2022 Dispositivos móbiles

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Potenciar o uso de
AbalarPro mediante o envío de
notificacións periódicas

Persoas titoras 23/06/2023 Dispositivos móbiles

Realizada

Aprazada

Pendente

(*A2: Desenvolvemento da estratexia co profesorado)
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Área/s de mellora:  Infraestructuras e equipamento (C)

OBXECTIVO 2: Actualizar e optimizar os dispositivos dixitais do centro (C5,C8*) Acadado

Responsable: Persoa coordinadora das TIC Non 
acadado

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

Valor de partida: 25% de dispositivos dixitais actualizados e en pleno funcionamento

Valor previsto e data: 80% de dispositivos dixitais actualizados e en pleno funcionamento 14/10/2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO2.1:Realizar un inventario de todo o 
equipamento dixital do centro

Persoa coordinadora
das TIC e titores

16/09/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2:Determinar as
necesidades de cada equipo do centro

Persoa coordinadora
das TIC e servizo 
técnico

23/09/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Realizar unha posta a punto 
dos equipos Servizo técnico 14/10/2022

Realizada

Aprazada

Pendente
(C8*: Dispositivos dixitais para aprendizaxe)

(C5*: Asistencia técnica)
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Área/s de mellora:  Pedagoxía: Apoio e recursos (E)

OBXECTIVO 3: Crear recursos dixitais para empregar na práctica docente (E2*) Acadado

Responsable: Xefatura de estudos Non 
acadado

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

Valor de partida: Non aplica (sen datos previos)

Valor previsto e data: 5 recursos dixitais creados por docente  31/03/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO3.1:Solicitar un PFPP cunha
liña de creación de recursos
dixitais

Equipo Directivo 30/10/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2:Crear recursos dixitais
adaptados ao currículo

Xefatura de
estudos.
Profesorado

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

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Publicar na aula virtual
recursos dixitais adaptados ao
currículo creados polo
profesorado

Profesorado 31/3/2023 Recursos creados

Realizada

Aprazada

Pendente

(*E2: Creación de recursos dixitais)
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Área/s de mellora:  Pedagoxía: Apoios e recursos (E)

OBXECTIVO 4: Promover o uso da Aula Virtual do centro por parte do alumnado e profesorado(E3*) Acadado

Responsable: Persoa coordinadora TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Nº de actividades levadas a cabo co alumnado na AV do centro por docente implicado
(Instrumento de medida: enquisa aos docentes implicados)

Valor de partida: Non aplica (sen datos previos)

Valor previsto e data: 6 actividades realizadas co alumnado na AV por docente implicado 30/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO4.1:Elaborar unha 
documentación específica sobre as 
funcionalidades e uso da AV

Persoa coordinadora
TIC e profesorado 
experto da AV

14/10/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2:Crear un grupo de traballo 
sobre uso e funcionamento da AV

Persoa coordinadora
TIC e profesorado

22/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3:Publicar na AV as actividades
creadas no grupo de traballo

Profesorado da 
materia

31/03/2023 Actividades creadas

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.4:Traballar co alumnado nas 
actividades creadas

Profesorado da 
materia

30/06/2023
Actividades publicadas na aula 
virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

(*E3: Empleo de contornas virtuais de aprendizaxe)
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Área/s de mellora:   Competencias dixitais do alumnado (H)

OBXECTIVO 5: Proporcionar ferramentas e estratexias ao alumnado para analizar a fiabilidade da información (H5*) Acadado

Responsable: Persoas titoras de cada grupo Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de sesións lectivas dedicadas a analizar a fiabilidade da información
(Instrumento: rexistro por parte das persoas titoras das sesións empregadas)

Valor de partida: 0 sesións

Valor previsto e data: 4 sesións 23/6/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO5.1:Crear grupos de traballo na 
aula para analizar a información

Persoas titoras de 
cada grupo

20/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2:Elaborar unha rúbrica
que se utilizará para analizar a
información

Persoas titoras de 
cada grupo

20/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: 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

23/06/2023 Rúbrica creada

Realizada

Aprazada

Pendente

H5* Verificar a calidade da información
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Área/s de mellora:   infraestructuras e equipamento (C)

OBXECTIVO : 6 Dotar ao centro de equipos informáticos para o aprendizaxe (C8*) Acadado

Responsable: Equipo directivo e xestora da cooperativa Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de equipos adquiridos ( con fondos propios ou da administración) durante o curso 2022-2023

Valor de partida: Dúas aulas Abalar en primaria

Valor previsto e data: 25 portátiles mais para uso do alumnado de secundaria. 23/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO6.1:acceder ás convocatorias das 
aministracións públicas para a 
adquisición de equipamento para o 
alumnado.

Equipo directivo 20/06/2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2:destinar fondos do orzamento 
anual para este fin

Xestora da 
cooperativa

20/06/2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3:acceder ás convocatorias de 
entidades privadas, fundacións ou 
asociacións de cooperativas para 
facilitar a adquisición de equipamento 
para o alumnado.

Xestora da 
cooperativa

20/06/2023

Realizada

Aprazada

Pendente

(C8*: Dispositivos dixitais para aprendizaxe)

Pax 15 de 16



4. Avaliación do plan
 Unha vez ao trimestre, faremos unha avaliación do plan recabando información sobre  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.

Para  a  avaliación  final,  consideraranse  o  grao  de consecucións  dos obxectivos   e  as
proostas de mellora. Esta avaliación será anual, ao remate do curso ou, en outro momento
se se considera necesario.

5. Difusión do plan
-Comunicación e aprobación polo Claustro e polo Consello Escolar.
-Difusión a través da páxina web do Centro e a plataforma Abalar.
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