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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 
 

O Conservatorio Superior de Música da Coruña é unha institución pública de ensino musical 

de grao superior, dependente da Consellería de Cultura Educación e Ordenación 

Universitaria.   

Conservatorio Superior de Música da Coruña.  Enderezo: r/ Manuel Murguía 44, 15011 A 

Coruña. 

Ensinanzas de música de grao superior. Profesorado: 74 docentes.  Alumnado: 260. 

Páx web: www.csmcoruna.com 

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

O noso centro está nun contexto socioeconómico urbán, nunha cidade de 270.000 habitrantes 

cun área de influencia moito maior en otras poboacións cercanas, e incardinado nun grupo 

de institucións culturais e musicais municipais e autonómicas que se retroalimentan e aportan 

valor engadido á nosa labor docente. 

O Plan dixital contribúirá ao desenvolvemneto do Proxectro Educativo do centro, pero tendo 

en conta que a nosa situación de partida no ámbito das novas tecnoloxías é precaria. 

Coordinaremos as actividades e resultados do Plan Dixital, con aquelas cuestión que poidan 

ter relacion dentro da programación Xeral anual, especialmente aquelas que supoñan un 

avance no emprego das TIC. 

1.3. Breve xustificación do mesmo 
Adaptaremos a nosa realidade docente á normativa relativa ás novas tecnoloxías, 

especialmente dacordo ca seguinte lexislación: 

● 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 
Indicamos moi brevemente o proceso: 

 - constitución dun grupo de traballo co apoio do CFR. 

http://www.csmcoruna.com/
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 - elaboración dunha estratexia de deseño do Plan Dixital, especialmente detectando 

as carencias neste curso 2021-22 

 - implementación de medidas que apoien a labor docente dende o inicio do curso 

2022-23, se é posible. 

 

 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 
 

● Conectividade en todas as aulas por wifi (Red SIEGA) e cableada, O sistema non permite 
a necesaria conectividade do alumnado. 

nosas necesidades. Tres destas pizarras teñen una antiguedade superior aos dez anos 
 
● Catro ordenadores na Sala de Profesores para uso xeral de internet e impresión. 
 Dous ordenadores na biblioteca para súa xestión. 
Os departamentos carecen de equipamento dixital. 
A dirección do centro conta con ordenadores para a xestión administrativa. 
 Existen varios portátiles para uso ocasional por parte dos profesores. 
Existe unha aula con varios ordenadores, do 2010, para a impartición dalgunha materia 
complementaria como Novas Tecnoloxías (non existe software adquirido polo centro). 
No vestíbulo do centro sitúanse dous ordenadores para a súa consulta por parte do 
alumnado. 
 
● O centro dispón dunha páxina web e hai unha ligazón á Aula Virtual do centro. Para a 
xestión administrativa emprégase o programa Codex. 
  
● O centro contrata o mantemento informático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sete aulas dixitalizadas con pizarra ou  Smart board. Ninguna con software adecuado as 
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 
 

Areas Grupos 
Ensinanzas 

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post sec. 

A -Liderado 

Equipo Direct.     2,4 

Profesorado     2,4 

Alumnado      

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct.     2,3 

Profesorado     1,9 

Alumnado     2,3 

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Direct.     2,8 

Profesorado     2,3 

Alumnado     2,6 

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct.     3,1 

Profesorado     2,4 

Alumnado      

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct.     3,2 

Profesorado     3,4 

Alumnado     3,6 

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct.     2,6 

Profesorado     3 

Alumnado     2,5 

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct.     2,6 

Profesorado     2,9 

Alumnado     2,3 

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Direct.     2,7 

Profesorado     2,5 

Alumnado     2,4 

 

 
 
 
 
 
 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

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

DEFINITIVO 18 49 36,7 

PROVISIONAL    

INTERINO 14 25 56 

SUBSTITUTO 0 1 0 

DESPRAZADO    

 
2. 
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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 

73,7 Integrador B1 76,4 Integradora (B1) 

 
2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas 

 
2.3. Distribución do profesorado por niveis 

 Total profesorado no nivel de competencia % de profesorado participante neste nivel 

A1   

A2 13 40,6 

B1 14 43,8 

B2 4 12,5 

C1 1 3,1 

C2   

TOTAL 32 100 

 
 

2.3. Análise DAFO 
 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

C1, C3 Ausencia de rede wifi corporativa para alumnado da 
Xunta de Galicia que proporcione seguridade. 
C2, C8 Ausencia de dispositivos dixitais (pizarras, dispositivos 

Ausencia de software específico. 
C5 Asistencia técnica específica para os dispositivos dixitais 
necesarios para a nosa ensinanza 
C16 OP Falta de repositorio en liña 
 

PERSOAL DOCENTE 
Valoración da dixitalización 
 
 

 

PERSOAL NON DOCENTE 
 
 
 

 
 
 

ALUMNADO 

 

voluntad de aprendizaje de las TIC 
 

 
C8, C10 OP Ausencia de dispositivos para o aprendizaxe/Cursos 
de formación específicos 
 

FAMILIAS 
 
 
 

 
 
 

OFERTA 

 
Materias que utilizan a dixitalización como tecnoloxias para la 
música 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

 
Páxina web/Correo electrónico/Aula virtual 
 

 
 
 

Dispositivos en zonas comuns/Algún equipo de gravación 
básico/Existencia de algunhas pantallas dixitais 

de gravación, tablets para o alumnado, edición, etc) 

Inestabilidad da plantilla docente 

Edad del alumnado, formada por adultos con conicimientos y 
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

 
CFR cursos de formación 
 

 
Ausencia de financiación específica/Ausencia de formación 
específica 
 

LEXISLACIÓN 

 
 
 

C7 Ausencia de un protocolo especifico de protección de 
datos/Ausencia de persoal específico/Falta de un ROC 
específico 
 
 

CONTORNA 
 
 
 

 
 
 

ANPA 
 
 
 

 
 
 

OUTRAS ENTIDADES 
 
 
 

 
Falta de centros que puedan colaborar con nosotros 
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3. 3. Plan de Acción 

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

escolar o Plan de Acción deberá ter 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 
Os obxectivos fixaranse de acordo co plan de actuación que establece comezar por coñecer 
as necesidades e prioridades dos distintos departamentos do centro. 
 

3.2 Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

faise imprescindible o coñecemento específico que cada titulación vai precisar. 

de aula. 

• Dotación de polo menos un ordenador por departamento para levar control dos 
alumnos, traballo en Aula Virtual e interacción cos alumnos. 

• Dotación de licencias de software específico: Finale, Sibelius, etc para realizar 
traballos específicos en música. 

instrumental. 

• Pantallas dixitais móviles para usar en distintas aulas ao non dispor de pantallas en 
todas as aulas. 

• Tablets dixitais para emprego polos membros das orquestras.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun centro das nosas características, con diferentes especialidades baixo un mesmo teito, 

• Mellora da wifi do centro e o acceso a mesma polo alumnado para mellorar o traballo 

• Equipos de gravación nas aulas, para corrección dos alumnos na técnica 

• Equipos ultraportátiles para aula móbil xa que non disponemos de aulas dixitalizadas 
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Táboa 1: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro 

“Área/s de mellora”: Liderado 

1. OBXECTIVO (1): Coñecer as necesidades específicas de dixitalización dos distintos departamentos do centro.  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo directivo, CCP e Consello Escolar Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Creación dun documento que recolla as necesidades de dixitalización dos diferentes departamentos 

Valor de partida (3) Non existe tal documento 

Valor previsto e data (4) Documento de necesidades específicas (31/01/2023)  

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: Promover a reflexión 

dos departamentos, buscando 
ademaís  coñecer a opinión do 
alumnado. 

Grupo de traballo e 
equipo directivo 

15-10-2022 
Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias… 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Poñer en común as 

necesidades na CCP e no Consello 
Escolar 

Xefes de departamento / 
Representantes do 
alumnado do Consello 
Escolar 

20-12-2022 
Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias, páxina web 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

A01.3: Redactar un documento 

que recolla as necesidades 
detectadas en materia de 
dixitalización. 

Grupo de traballo 31-01-2023 
Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias… 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Táboa 2: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro 

“Área/s de mellora”: Liderado 

2. OBXECTIVO (1): Coñecer as necesidades específicas de formación dixital dos distintos departamentos do centro.  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo directivo e CCP Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Creación dun documento que recolla as necesidades de formación dos diferentes departamentos 

Valor de partida (3) Non existe tal documento 

Valor previsto e data (4) Documento de necesidades específicas (31/01/2023)  

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: Reunión por 

departamentos 
Departamentos 15-10-2022 

Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias… 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Posta en común na CCP 

 
O equipo directivo e a 
CCP 

20-12-2022 
Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias… 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

A02.3: Elaboración do documento 

 
O grupo de traballo 31-01-2023 

Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias… 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Táboa 3: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro 

“Área/s de mellora”: Liderado 

3. OBXECTIVO (1): Coñecer as necesidades específicas sobre o equipamento TIC dos distintos departamentos do centro.  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo directivo, CCP e Consello Escolar Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Creación dun documento que recolla as necesidades sobre equipamento TIC dos diferentes departamentos 

Valor de partida (3) Non existe tal documento 

Valor previsto e data (4) Documento de necesidades específicas (31/01/2023)  

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: Reunión dos 

departamentos e do Consello 
Escolar 

 

Departamentos e 
Consello  Escolar 

15-10-2022 
Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias… 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Posta en común na CCP e 

no Consello Escolar 

 
O equipo directivo 20-12-2022 

Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias… 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

A03.3: Elaboración do documento 

 
O grupo de traballo 31-01-2023 

Sala de reunións, Webex, buzón 
virtual de suxerencias… 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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4. 4. Avaliación do plan 

Consideramos que o máis operativo será realizar una avaliación nos seguintes niveis: 
 
-Trimestralmente, realizar unha reunión da Comisión de Coordenación pedagóxica onde poñamos 
en común os avances realizados, as necesidades detectadas e as propostas de mellora xurdidas 
dende os departamentos. 
 
-Anualmente, realizaremos unha reunión do claustro e do consello escolar, para que ditos órganos 
expresen tamén as súas conclusión, e traballemos conxuntamente nas propostas de mellora e 
valoración da situación dixital do centro. 

 

5. Difusión do plan 

A difusión se realizará polas seguintes canles: 
 

- Difusión na web 
- Envío de correo electrónico á comunidade educativa 
- Información nas reunións do claustro, Comisión pedagóxica e Consello escolar 

 


