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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 

 Nome do centro: CPR Plurilingüe A Inmaculada 

 Dirección: Avda. Anxo López Pérez, 2 – 27002 Lugo 

 Correo electrónico: cpr.inmaculada@edu.xunta.gal 

 Páxina web: www.maristaslugo.com 

 Código centro: 27006322 

 

O CPR Plurilingüe A Inmaculada conta no curso 21-22 cun total de 665 alumnos e 44 profesores distribuídos 

do seguinte modo: 

 

 Infantil Primaria ESO Educación 

Especial 

ENR Total 

Unidades 6 12 8   26 

       

Alumnado 150 297 218   665 

Profesorado 7 17 18 2 1 44 

 

 

Alumnado: 
Etapa  

 
 

Infantil 150 
Primaria 297 

ESO 218 
TOTAL 665 

 

Profesorado: 

 Nº profesorado to-

tal 

Infantil 7 

ESO 18 
Primaria 17 

Ed. Especial 2 

ENR 1 

Total 44 
 

Composición do centro: 

Etapas 

 

Unidades 

II Ciclo Ed. Infantil 6 

Ed. Primaria 12 
Ed. Especial 1 

ESO 8 
 

 

 

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

 

 Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro. 
 

 A contorna da comunidade educativa favorece a integración das TIC.  
 
 Os alumnos usan os dispositivos dixitais e móstranse receptivos á súa inclusión na práctica educa-
tiva. A maioría dos alumnos conta con smartphone ou tabletas dende primeiro de ESO, e incluso con 
idades inferiores. 

http://www.maristaslugo.com/
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 O profesorado recibe regularmente formación en materia dixital dende hai máis de quince anos e 
integran o uso de recursos dixitais na súa práctica docente: programacións didácticas, xestión de aula, 
docencia e mediante a creación de recursos propios.  
 As familias do noso alumnado, usan de maneira habitual as ferramentas de comunicación dixitais 
dispoñibles, acceden á web colexial, utilizan o portal de comunicación e moitas seguen as publicación 
do centro en redes sociais. 
 Se ben é certo que esta é unha visión xeral; hai que ter en conta a presenza de familias con me-
nos recursos que non contan con conexión a internet nos seus fogares e tampouco con dispositivos de 
traballo para os seus fillos. Para coñecer esta realidade dixital, ao inicio de curso realízase unha consulta 
ao alumnado e as familias coa finalidade de saber cantos alumnos non contarían con dispositivos dispo-
ñibles para o desenvolvemento de tarefas e ou sen conexión a internet. O propósito desta consulta é o 
de facer fronte á fenda dixital. 
 

 Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo. Relación con outros Plans e proxectos 

do centro: traxectoria no ámbito das novas tecnoloxías, programas de innovación nos que participa. 

  
 O CPR Plurilingüe A Inmaculada basea o seu Proxecto Educativo no Modelo Educativo Marista 
(MEM) que ten como obxectivo facer ao alumnado protagonistas do seu propio crecemento, a través 
dunha educación innovadora e evanxelizadora. As novas tecnoloxías intégranse nos modelos pedagóxi-
cos iCrezco para Infantil e Primaria e iApprendo para ESO. 
 
 Por outra banda, o noso centro implantou un modelo de xestión de persoas baseado no acompa-
ñamento e a avaliación do desempeño; procúrase facer do colexio un lugar atractivo no que desenvol-
ver a carreira profesional e favorecer a creación de comunidades educativas. A devandita xestión im-
plica a integración das novas tecnoloxías para a recollida de datos e análise dos mesmos. 
 

O primeiro impulso na incorporación das TIC nas aulas e no centro veu da man da Xestión de Calidade 
ISO. De forma progresiva e partindo sempre da formación dos educadores foise facendo extensiva a toda 
a comunidade educativa. Este cambio foi liderado polo Equipo Directivo e posteriormente polo equipo 
TIC colexial.   

A partir dos Plans TIC e as memorias dos últimos 15 anos podemos destacar algúns dos principais 
fitos tecnolóxicos de cada curso: 

  

Curso:  

2006-2007 Creación dunha rede de conexión sen fíos no centro 

2007-2008 Introdución das primeira PDI en aulas de uso común 

2008-2009 Extensión da conexión sen fíos 

Proxecto Abalar en 1º de ESO 

2009-2010 Reacondicionamento do aula de Informática 

2010-2011 Creación de aulas Moodle 

2011-2012 Creación dunha Secuenciación de contidos TIC para traballar de xeito vertical 

dende as diferentes materias de cada un dos cursos. 

Incorporación de PDI nas aulas de ESO 

2012-2013 Creación dun Sharepoint ou intranet colexial para o almacenamento de recur-

sos nunha rede segura. 

2013-2014 Creación de contas colexiais nas principais redes sociais. 

Incorporación das últimas PDI e PC ás aulas. Neste curso tódalas aulas ordi-

narias contan con medios dixitais. 

2014-2015 Incorporación de GSuite for Education co dominio maristaslugo.org  
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Xestión das incidencias TIC a través da intranet. 

2015-2016 Dinamización do emprego de dispositivos Abalar nas aulas. 

Impulso da robótica en Educación Infantil con Beebot. 

Creación de contas de correo institucionais para tódolos alumnos de ESO. 

Adquisición de 10 equipos Chromebook para o traballo co alumnado. 

2016-2017 Creación de licencias Office365 para alumnado e profesorado. 

Integración da protección de datos no proceso de integración tecnolóxico. 

2017-2018 Adquisición de 5 novos equipos Chromebook para impulsar o traballo en pa-

rellas nas aulas. 

Formación e promoción do emprego de Google Classroom entre o profesorado 

Creación da nova infraestrutura de conexión a rede no centro: Substitución 

dos puntos de acceso WiFi do centro por outros de derradeira xeración. 

2018-2019 Aperturas de espazos virtuais de aprendizaxe en Google Classroom 

2019-2020 Impulso da ensinanza online a través das posta en marcha de aulas virtuais con 

Google Workspace 

2020-2021 Deseño dunha nova web colexial 

Formación do profesorado a partir de ferramentas DUA (Deseño Universal 

para o Aprendizaxe) 

2021-2022 Implantación do sistema “One to one” en 1º de ESO 

Adquisición de 20 novos equipos Chromebook 

 
 

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

 

O Plan Dixital constitúe un importante centro de interese na PXA do curso 22-23. No Marco de Referencia 

da Competencia Dixital Docente defínense áreas, competencias, etapas, niveis e indicadores de logro. As 

áreas 3, 4 e 5 focalizan sobre o proceso de ensino-aprendizaxe, a avaliación e retroalimentación, a 

potestade do alumnado e a súa inclusión como eixo vertebrador do modelo educativo para os vindeiros 

anos. Deste xeito, faise preciso: 

- Integrar nas programacións didácticas o uso das tecnoloxías dixitais, de forma creativa, segura e 

crítica para mellorar a eficacia das prácticas docentes. 

- Xestionar e coordinar de forma axeitada as intervencións didácticas dixitais, asegurando o 

funcionamento dos dispositivos, recursos e servizos durante a implementación da programación 

didáctica. 

- Empregar as tecnoloxías e servizos dixitais, cumprindo coas medidas de seguridade e protección de 

datos, para mellorar a interacción individual e colectiva co alumnado, dentro e fóra das sesións de 

aprendizaxe. 

- Utilizar as tecnoloxías dixitais para ofrecer orientación e asistencia pertinente e específica. 

- Seleccionar e usar tecnoloxías dixitais seguras para mellorar a aprendizaxe do alumnado a través da 

colaboración. 

- Proporcionar estratexias ao alumnado para utilizar as tecnoloxías dixitais de comunicación e 

colaboración co fin de enriquecer os procesos de aprendizaxe e desenvolver a súa capacidade de 

aprender a aprender entre iguais.  

- Utilizar as tecnoloxías dixitais para favorecer no alumnado a metacognición, a través da reflexión 

sobre a propia aprendizaxe e o desenvolvemento das accións estratéxicas para planificar, supervisar, 

contrastar ideas, solicitar axuda e documentar os procesos de aprendizaxe realizados.  
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- Empregar as tecnoloxías dixitais para o deseño dos medios e instrumentos de avaliación diagnóstica, 

formativa e sumativa e implementalos cumprindo coas medidas de seguridade e protección de datos 

persoais. 

- Utilizar as tecnoloxías dixitais para ofrecer retroalimentación ao alumnado respectando a privacidade 

e seguridade da información achegada. 

- Usar as tecnoloxías dixitais para atender as diferenzas do alumnado, garantindo os seus dereitos 

dixitais, de forma que todos poidan alcanzar os obxectivos de aprendizaxe.  

- Integrar as tecnoloxías dixitais en estratexias pedagóxicas que promovan o compromiso activo do 

alumnado cunha materia, convertíndoo en protagonista da súa propia aprendizaxe e incentivando o 

desenvolvemento de operacións cognitivas complexas e de competencias transversais, como o 

pensamento crítico ou a creatividade. 

 

 

1.3. Breve xustificación do mesmo 

Contexto normativo en relación co Plan Dixital do centro a ter en conta para o deseño, posta en 

funcionamento e avaliación 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 2021-202. 

- Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del 

marco de referencia de la competencia digital docente. 

 

1.4. Proceso de elaboración 

 Desenvolveuse o Plan Dixital seguindo a normativa e as indicacións dos mentores designados 
dende a Rede Galega de Xestión Dixital. Estableceuse unha folla de ruta ao longo do curso 2021-22 to-
mando como referencia o marco europeo para as organizacións educativas dixitalmente competentes.  
O primeira fase consistiu na recollida de datos sobre a situación real do centro; no primeiro e segundo tri-
mestre seguiuse a folla de ruta establecida coa elaboración do SELFIE e o Test CDD (Competencia Dixital Do-
cente). 
 A continuación, creouse un Equipo de Dinamización do Plan Dixital formado por: Ana Losada, 
Irene Freije, Patricia Rivera, Marcos Rodríguez, Marcos Machado e Miguel Ángel Fernández como coordina-
ción do equipo. Para a formación do equipo buscouse que estivese presente profesorado de tódalas etapas 
educativas, especialistas nas TIC, membros do Equipo Directivo e Xefes de Estudos. O traballo foi dirixido 
por María Jesús Casado Barrio, Francisco Javier Bouso Bouso e Iago Corral como mentores da Rede Galega 
de Xestión Dixital. 
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 Partindo da interpretación dos datos recollidos dos alumnos e profesores (SELFIE e Test CDD), ini-
ciouse un proceso de diagnose de debilidades, fortalezas, ameazas e oportunidades sintetizados nunha aná-
lise DAFO. 
 O DAFO, SELFIE e Test CDD serviron de base para obter alternativas estratéxicas que desen paso a 
consecución de obxectivos. Asignáronse responsables, marcáronse os tempos e describíronse as acción pre-
cisas para acadar os fins propostos. 
 O Plan Dixital será presentado no último claustro do curso 21-22, previa aceptación do Equipo 
directivo e o Consello Escolar do centro. 

 

 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

 

 Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro: 

Conectividade wifi en todo o colexio: cableado categoría 6 ata os 25 puntos de acceso Cisco 

MR33; 1 Switch Cisco MS120; 2 cámaras MV12 e MV71 e 1 firewal Cisco MX100; e conexión 

a internet de 600 MB. 

Servidor de usuarios con Windows. 

 

 Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes categorías: 

26 aulas dixitalizadas: proxector, PC, PDI, Micrófono e cámara 

Proxecto ABALAR: 2 portátiles, 2 PDI, 80 equipos abalar dispoñibles en 3 aulas 

Equipos de xestión e administración: 6 PC, 3 portátiles, 3 pantallas e 2 impresoras. 

Biblioteca: 3 PC, PDI, proxector e lector CB 

Sala de profesores: 2 PC 

Laboratorio: 1 PC, 1 proxector e PDI. 

Aula de Música: PC, proxector e PDI 

Aula de Plástica: 1 PC 

Sala de interioridade - multiusos: 1 proxector 

Aula de Educación Especial: 1 PC, 2 Tablets 

Departamento de Orientación: 1 PC, 1 impresora 

Equipos ultraportátiles para aula móvil: 

- Chromebooks: 35 

- Carros de carga: 4 

Aula de informática: 18 PC  

 

 Servizos dixitais educativos: servizos corporativos ou non corporativos que facilitan a xestión 

docente: 

Páxina web do centro: www.maristaslugo.com 

Aula virtual Moodle: http://formacion.maristaslugo.com 

Comunicación e xestión: Plataforma Globaleduca 

Presenza nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook 

Intranet sharepoint dependente da plataforma de comunicación e xestión. 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/www.maristaslugo.com
http://formacion.maristaslugo.com/
https://psp.globaleduca.es/mc011#/academic/menu/main/2021
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Edelvives dixital: recursos dixitais para o ensino. 

Tatum: plataforma de apoio o plan lector. 

Google Workspace Plus e ferramentas asociadas. 

Microsoft 365 e ferramentas asociadas. 

 

 Xestión do mantemento do equipamento do centro. 

- Sistema de incidencias tecnolóxicas: Xestiónase a través da intranet. Ten acceso 

ao sistema todo o persoal do centro. Resólvense dende o Equipo TIC ou derívanse 

ao especialista informático. 

- Técnico encargado do mantemento: Dependente dunha empresa externa que 

dedica unha hora semanal á resolución das incidencias. 

 

 Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC 

 

- Plan de continxencia: A conserxería do colexio é o centro de mando onde comeza o Plan 

de continxencia. Dende aquí, de forma automática e dixital, envíase unha alarma a través 

da megafonía do centro e locución que fala das recomendacións necesarias. 

- Plan Director. Plan de protección de datos e ciberseguridade: Tódolos aspectos 

relacionados coa seguridade na rede, contrasinais seguras e protocolos correspondentes. 

- Plan Estratéxico Colexial. 

- Base de datos provincial de formación. 

- Plan Ecosocial: sustentabilidade dos consumibles, aforro enerxético, economía circular. 

- Plan de Acción Titorial (PAT) contén sesións de formación para alumnos sobre ciberacoso 

e seguridade na rede. 

- Plan de convivencia: en coordinación co programa da Xunta de Galicia sobre prevención e 

actuacións encamiñadas a problemas derivados do ciberacoso. 

 

 

 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

Autoavaliación SELFIE. Na seguinte táboa inclúese un resumo das áreas resultante do informe SELFIE de 

2021. 

Areas Grupos 
Ensinanzas 

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post sec. 

A -Liderado 

Equipo Direct. 3,7 4,1    

Profesorado 4,4 4,3    

Alumnado      

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 3,7 3,6    

Profesorado 4,2 3,8    

Alumnado 4 3,5    

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Direct. 4,1 4,4    

Profesorado 4,5 4,4    

Alumnado 4,4 4,1    

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct. 4,3 4,4    

Profesorado 4,5 4,3    
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Alumnado      

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 4 4,4    

Profesorado 4,2 4,5    

Alumnado  4,4    

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 3,3 3,7    

Profesorado 3,8 4,2    

Alumnado 4 3,9    

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 3,3 3,5    

Profesorado 3,2 3,7    

Alumnado  3,5    

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Direct. 3,8 3,9    

Profesorado 4,3 4    

Alumnado 4,5 3,9    

 

Test CDD: información recollida nas táboas 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 do informe grupal do TestCDD de centro.  

 

 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

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

DEFINITIVO 37 41 90,2% 

PROVISIONAL    

INTERINO    

SUBSTITUTO 5 9 55,6% 

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 

84,3 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 

 77,1 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1) 

ESO 83,9 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1) 

Pri. 87,1 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1) 

Ed. Esp. 87,5 Integrador/a (B1) 72,2 Integrador/a (B1) 

ENR 79 Integrador/a (B1) 75,4 Integrador/a (B1) 

 
2.3. Distribución do profesorado por niveis 

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

A1   

A2 10 23,8% 

B1 19 45,2% 

B2 10 23,8% 
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C1 4 9,5% 

C2   

TOTAL 39 92,8% 

 
 
Outras fontes: 

Comparáronse os resultado do informe Selfie do curso 21-22 cos obtidos no do 2019-2020. 

Apreciándose unha tendencia positiva en numerosos ámbitos.  

Empregouse tamén a Memoria do Plan anual TIC 2020-2021 recollido na PXA 2021-2022. 

2.3. Análise DAFO 

A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xenerou unha análise DAFO que permite o 
coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas fundamentais do Plan 
Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver. 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

C1. Infraestrutura sólida para a xestión de acceso 
á rede. 
C1. Firewall para unha conectividade segura. 
C1. A infraestrutura dixital apoia a ensinanza e a 
aprendizaxe con tecnoloxías dixitais. 
C2. Existencia de dispositivos dixitais (aula móbil 
Chromebook) para o seu emprego na ensinanza. 
C3. No noso centro facilitase un acceso a internet 
rápido, fiable e seguro. 
C4. Existencia dun sistema de control de 
incidencia tecnolóxicas. 
C4. Apoio técnico a través da contratación dun 
especialista (1 hora á semana) para solucionar 
incidencias tecnolóxicas. 
C5. Suficiente política de protección de datos. No 
noso centro existen sistemas, procedementos e 
formación sobre a protección de datos. 
C8. Cóntase con dispositivos dixitais que son 
propiedade do centro e están xestionados por el e 
que o alumnado pode utilizar cando os precisa. 
E1. Plataformas de software tecnolóxico e 
ofimático para a comunidade educativa e cos usos 
definidos (Workspace, Office 365, Moodle,...). 
E3. Existe un protocolo de asignación de contas 
institucionais. 
E3. O centro educativo ten experiencia no uso de 
contornos de aprendizaxe. 
E4: Empréganse tecnoloxías dixitais para a 
comunicación relativa ao centro (Globaleduca). 

A3. Dificultade para formar ao novo profesorado 
na contorna tecnolóxica de (realidade 
multiplataforma) 
B2. Falta de debate aberto sobre o uso da 
tecnoloxía. 
C2. Non se conta con dispositivos propios para o 
alumnado en todos os cursos do centro. 
G1: Non está sistematizado o uso de tecnoloxías 
dixitais para avaliar as habilidades do alumnado. 
G3: Non está sistematizado o uso de tecnoloxías 
dixitais para facilitar retroalimentación axeitada ao 
alumnado. 
G5: Non está sistematizado o uso de tecnoloxías 
dixitais para que o alumnado reflexione sobre a 
súa aprendizaxe. 
G6: Non está sistematizado o uso de tecnoloxía 
dixitais para que o alumnado poida realizar 
observacións construtivas sobre o traballo dos 
demais. 
G7. Coavaliación a través de ferramentas 
tecnolóxicas. 

PERSOAL DOCENTE 

A1. Contamos cunha plataforma de comunicación 
colexial propia para as comunicacións internas. 
A2. Dende o centro educativo impúlsase a 
formación do profesorado para mellorar a súa 
competencia dixital. 
A3. Todas as clases do centro contan con aula 
virtual. 
C2. Dispoñibilidade dun aula móbil Chromebook 
para desenvolver tarefas, actividades e proxectos. 
D1. Consúltase e debátense as necesidades DPC 
(Desenvolvemento Profesional Continuo) a través 
de ferramentas dixitais en varios momentos do 
curso. 
D2. Acceso a posibilidades de DPC a partir da 
oferta de formación de diversa institucións. 

A4. Falta de tempo do profesorado para a 
exploración de novas formas de ensinanza coa 
tecnoloxía. 
E2. Falta de tempos para a creación de recursos. 
E2. Baixa creación de recursos propios. 
F3. No deseño das actividades non está explícito 
o fomento da creatividade a través do uso da 
tecnoloxía. 
F4. Implicación del alumnado. 
F6. Os proxectos interdisciplinares non sempre 
aproveitan moitas das posibilidades das novas 
tecnoloxías. 
H5. Fomento dunha metodoloxía sobre a 
fiabilidade da información. 
H7. Respecto polos dereitos de autor. 
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E1. Suficiente emprego de recursos educativos en 
liña. 
E2. Suficiente creación de recursos educativos 
dixitais para reforzar o labor de ensinanza.  
E3. Empréganse contornos virtuais de 
aprendizaxe co alumnado. 
F6. Os proxectos interdisciplinares apóianse nas 
ferramentas tecnolóxicas e aproveitan as súas 
posibilidades. 
F6. Temos unha  intranet local que nos permite o 
almacenamento de documentación compartida e a 
organización máis eficiente dos grupos de traballo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

PERSOAL NON DOCENTE 

E4. O PAS dispón de contas institucionais para a 
comunicación interna e o uso de software 
ofimático. 
 

E4. Xestión non dixitalizada da contratación de 
servizos  colexiais (comedor, madrugadores, ...). 
E4. Non se empregan as tecnoloxías dixitais para 
a comunicación ao PAS de actividades que 
afectan ao seu traballo. 

 
 

ALUMNADO 

C1. Firewall para unha conectividade segura. 
C2: Emprego de dispositivos dixitais (One to one) 
C2. Dispoñibilidade dun aula móbil Chromebook 
para desenvolver tarefas, actividades e proxectos. 
C3. O alumnado, en xeral, mostra que ten 
competencias dixitais suficientes.  
C3. A maioría do alumnado ten acceso a 
dispositivos fóra do centro. 
C13. Experiencias Bring your own device para o 
desenvolvemento de proxectos concretos co 
acceso á rede a través das contas colexiais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F3. No deseño das actividades non está explícito 
o fomento da creatividade a través do uso da 
tecnoloxía. 
F4. Implicación del alumnado. 
F5. Formación ao alumnado sobre o uso da 
tecnoloxía e a xestión dos tempos. 
H5. Escasa aplicación da metodoloxía sobre a 
fiabilidade da información. 
H7. Respecto polos dereitos de autor. 
 

FAMILIAS 

As familias entenden a dixitalización como un valor 
engadido e apoian as accións do centro nesta liña. 
En xeral, as familias posúen una competencia 
dixital axeitada. 
En xeral, as familias posúen suficientes 
dispositivos dixitais. 
C11. Consulta ao inicio de curso sobre a situación 
de partida e busca de solución. 

C11. Non todas as familias dispoñen de acceso 
de calidade a Internet. 
 

OFERTA 

 
 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

A2. Existe unha estratexia dixital de centro (Plan 
estratéxico, Plan de Xestión e Plan TIC anual). 
A3. O Equipo directivo apoia e impulsa probar 
novas formas de ensino con tecnoloxías dixitais. 
D3. Existen momentos de intercambio de 
experiencias sobre tecnoloxías dixitais impulsadas 
dende o Equipo Tic e que parten dunha consulta 
previa ao profesorado. 
F6. Suficiente participación en proxectos 
interdisciplinares. 
E4. Emprego dunha plataforma moi completa para 
a comunicación coa comunidade educativa 
(Globaleduca). 

 
F3. Non existe un marco para o fomento da 
creatividade a través das tecnoloxías dixitais.  
F4. Implicación do alumnado. 
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

D4. Gran esforzo pola dixitalización do ensino e a 
mellora na competencia dixital. 
E4. Existencia de espazoAbalar e abalarMobil. 
 
 

A4. O profesorado ten tanta carga burocrática que 
lle impide dedicar tempo a explorar novos 
métodos de ensinanza con tecnoloxías dixitais. 
E1. O exceso de traballo burocrático resta tempo 
para a busca de recursos en liña 
D2. O exceso de traballo burocrático resta tempo 
para a creación de recursos e a posibilidade de 
participar no DPC. 
F1 e F4. Currículo demasiado extenso que limita 
as posibilidades de aproveitamento das 
tecnoloxías para a motivación do alumnado e a 
adaptación ás súas necesidades.  
 

LEXISLACIÓN 

Ofrece seguridade xurídica e lexislación sobre o 
ciberespazo. 

 
 

Continuos cambios nas leis educativas 
 

CONTORNA 

 
 

B2. Non existe cultura de traballo cooperativo con 
outras entidades. 
B4. Escasa colaboración coa contorna. 
C13. O sistema Bring your own device pode 
incrementar a fractura dixital. 

 

ANPA 

F1. Organiza actividades extraescolares en 
relación a ferramentas dixitais. 
Valora positivamente a dixitalización no ensino 

 

B3. Custo da infraestrutura e o mantemento. 

 

OUTRAS ENTIDADES 

B1.  Existen  formacións para acceder a 
certificacións en competencias dixitais. 
 
B2. Traballo en rede a través de Champagnat 
Global. 
D1. Posibilidades de acceder a formación desde 
CFR, CAFI, ofertas das editoriais, FERE, ... 
E1. Existencia de software libre e recursos 
gratuítos para a ensinanza e aprendizaxe. 
 
E4. Realización dun estudo comparativo de 
plataformas para a selección do modelo máis 
axeitado.  
 
E5. Plan Director do Ministerio do Interior: 
Ciberacoso, Internet e RRSS… 
E5. Plan Proxecta+: Aprendo programando, 
Rapazas emprendedoras nas TIC, Galicons-net, 
MeteoEscolas, Cinema en curso, Fotografía en 
curso,… 
 

C1. Volatilidade (obsolescencia) da tecnoloxía e 
do software. 
B2. Mal uso da tecnoloxía. 
E1. Emprego fraudulento de recursos dixitais 
(copias e plaxios). 
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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 

Plan de Acción a partir da análise DAFO: 

Establécense áreas prioritarias e determínanse os obxectivos que queremos conseguir coas seguintes 

características: que sexan específicos, medibles mediante indicadores cuantitativos, alcanzables, 

relevantes e axustados a un marco temporal. 

Ademais, os obxectivos están contextualizados a áreas de mellora en relación coas do marco DigCompOrg. 

Tamén indicamos brevemente ata onde queremos chegar para cada un dos obxectivos e con que 

elementos que proporcionará e reportará aos indicadores e os seus valores de partida e de chegada. 

Determínanse as accións para conseguir cada obxectivo, os responsables das mesmas, a temporización 

e os recursos necesarios. 

Para cada obxectivo cumprimentase unha táboa que recolle esta información. A mesma táboa 

empregarase para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan. O Plan de acción 

elabórase para un curso escolar. 

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

Os seguintes equipos serán solicitados vía subvención no momento que a convocatoria sexa publicada. 

 

Espazo Dotación Finalidade 

Aulas de Infantil 6 PC  Introducir equipos cos requerimientos de 

sistema precisos para posibilitar o 

traballo con software destinado a 

executar apps específicas para estas 

idaddes xeradas para android na PDI ou 

nos paneis dixitais. 

Aulas dixitalizadas 8 proxectores LED Reposición dos proxectores para as aula. 

Os primeiros proxectores instalados 

contaban con lámpadas de vapores de 

mercurio. Para contribuír a 

sustentabilidade ecolóxica decidiuse non 

adquirir máis lámpadas de mercurio. 

O obxectivo é o de substituir 

progresivamente os proxectores de 

lámpadas contaminantes que deixan de 

funcionar por proxectores led. 
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Aula de Informática 12 PC Recuperación do aula de Informática. A 

limitación de uso do espazo derivado da 

falta de distancia de seguridade 

posibilitou o uso dos equipos existentes 

na aula de Informática para substituír os 

avariados e os obsoletos das aulas de 

diferentes grupos. O obxectivo e a 

recuperación dos 25 equipos en 

condición de uso para o alumnado. 

Aulas de Primaria e Infantil 4 paneis dixitais O profesorado de Primaria manifestou as 

vantaxes de traballar con paneis dixitais 

interactivos con respecto ás PDI. A 

finalidade é a de incorporar esta nova 

ferramenta en dous cursos de diferentes 

ciclos para potenciar o uso por parte do 

alumnado. 
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción 
 

Área/s de mellora: G. Prácticas de avaliación 

OBXECTIVO 1: (1) 
Impulsar o emprego das tecnoloxías para procesos de avaliación (autoavaliación, coavaliación, heteroavaliación, …), 
retroalimentación e metacognición. 

Acadado  

Responsable: CCP 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Existencia dun repositorio de recursos dixitais por ciclos e departamentos con contidos relativos á avaliación, retroalimentación e metacognición. 

Valor de partida: (3) 0 repositorios 

Valor previsto e data: (4) 1 repositorio por ciclo e departamento con 1 contido por sección 16 de decembro de 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: Crear un grupo de traballo 
formado por a lo menos un membro do 
ED, un membro da CCP e un membro do 
Equipo TIC. 

Dirección 30/09/2022 

Actas da sesións do grupo de 
traballo 
Additio 
Office 365 
Google Workspace 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Debater e determinar o espazo de 
almacenamento, o soporte e formato dos 
recursos 

Grupo de traballo 30/09/2022 

Servidor 
Intranet 
Google Workspace 
Office 365 
Additio 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Comunicar e debater nunha sesión 
da CCP os acordos do grupo de traballo. 

Xefatura de Estudos 31/10/2022 
Actas da CCP 
Ferramentas institucionais de 
comunicación interna 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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AO1.4: Deseñar 2 recursos para cada unha 
das carpetas que compoñan o repositorio 
nas respectivas reunións de ciclo e 
departamento. 

Coordinadores de ciclo 
e departamento 

30/11/2022 
Espazo virtual asignado para o 
repositorio. 
Actas de ciclo e departamento 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.5: Avaliar o uso e utilidade dos 
recursos xerados por parte do 
profesorado e do alumnado (reunión de 
delegados) 

Equipo TIC 
Grupo de traballo 
Xefes de Estudos 

16/12/2022 
Cuestionario elaborado a partir de 
Google Forms 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 
ITEM DO DAFO: G1, G3, G5, G6 

G1: Non está sistematizado o uso de tecnoloxías dixitais para avaliar as habilidades do alumnado. 

G5: Non está sistematizado o uso de tecnoloxías dixitais para que o alumnado reflexione sobre a súa aprendizaxe. 

 

 

Área/s de mellora: D. Desenvolvemento profesional continuo; H. Competencias dixitais do alumnado 

OBXECTIVO 2: (1) Programar sesións de formación co profesorado e o alumnado para debater e concienciar sobre aspectos relacionados coas TIC Acadado  

Responsable: Equipo TIC 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Si/Non hai 3 momentos formativos no curso co profesorado sobre aspectos relacionados coas tecnoloxías 
Si/Non hai 2 titorías de debate co alumnado sobre aspectos relacionados co uso das TIC (ciberseguridade, recoñecemento da autoría, emprego 
fraudulento das tecnoloxías, fiabilidade da información, …) 

Valor de partida: (3) 
2 sesións de microcursos 
1 titoría por curso e 1 amencer 

Valor previsto e data: (4) 
3 momentos formativos 
2 titorías por curso 

5 de xullo de 2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

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

RECURSOS NECESARIOS (8) VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO2.1: Realizar unha consulta a través do 
cuestionario anual sobre necesidades de 
formación en tecnoloxía. 

Equipo TIC 31/10/2022 

Cuestionario sobre necesidades 
formativa. 
Office 365 
Google Workspace 
Intranet 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Acordar co Equipo Directivo o 
desenvolvemento e contidos das 
microsesións en función dos resultados 
obtidos nas enquisas. 

Dirección 31/10/2022 
Acta do Equipo Directivo 
Calendario colexial 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.3: Incorporar nas microsesións 
contidos relativos á competencia dixital 
para a creación de rúbricas de avaliación e 
coavaliación, metacognición e 
retroalimentación. 

Equipo TIC 30/11/2022 
Recursos dixitais da formación en 
Drive e na intranet 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.4: Incorporar nas microsesións 
contidos relativos a (ciberseguridade, 
recoñecemento da autoría, emprego 
fraudulento das tecnoloxías, fiabilidade 
da información, …) 

Equipo TIC 28/02/2023 
Recursos dixitais da formación en 
Drive e na intranet 

 

Realizada   

Aprazada   

Pendente  
 

AO2.5: Promover o desenvolvemento de 
dúas sesións de titoría onde debater co 
alumnado o uso das TIC 

Coordinador do EAL 31/03/2023 PAT  

Realizada   

Aprazada   

Pendente   

 
ITEM DO DAFO: H7, H6, H4, H3, H1 

H7: Respecto polos dereitos de autor 

H5: Escasa aplicación da metodoloxía sobre a fiabilidade da información. 
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Área/s de mellora: A. Liderado; B. Colaboración e redes 

OBXECTIVO 3: (1) Definir os usos das diferentes plataformas dixitais e canles de comunicación entre o profesorado, alumnado e familias Acadado  

Responsable: Equipo TIC 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Si / No está definido o uso específico de cada unha das plataformas e recollido nun documento 

Valor de partida: (3) Non está definido 

Valor previsto e data: (4) Está definido 28 de abril de 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: Elaborar unha listaxe das 
plataformas de almacenamento e canles 
de comunicación e os usos que se fan de 
cada unha delas. 

Equipo TIC 30/09/2022 

Google Drive 
Global Educa 
Office 365 
Intranet 
Servidor 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Analizar e debater os temas ou 
epígrafes que deben formar parte de cada 
estrutura dixital 

Grupo de traballo 
Equipo TIC 

30/11/2022 Actas da reunión do Equipo TIC  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.3: Elaborar un documento para o 
profesorado que recolle os usos 
específicos de cada plataforma e a 
normativa interna relativa a súa estrutura. 

Equipo TIC 28/02/2023 
Documento de uso de plataformas 
dixitais. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.4: Dar a coñecer o documento e abrir 
un prazo de debate e propostas de 
cambios. 

Equipo Directivo 31/03/2023 
Comunicado interno a través da PSP 
Google Forms 

 
Realizada  

Aprazada  
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Pendente  

AO3.5: Adaptar o documento a un 
formato simplificado para orientar ao 
profesorado novo que se incorpora ao 
centro 

Equipo TIC 28/04/2023 
Documento benvida para novos 
educadores 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 
ITEMS DO DAFO: A1, A2, A3, B2, B3 

A3: Dificultade para formar ao novo profesorado na contorna tecnolóxica (realidade multiplataforma) 

B2: Falta de debate aberto sobre o  uso da tecnoloxía. 

 

 

 

Área/s de mellora: C. Infraestruturas e equipos 

OBXECTIVO 4: (1) Optimizar o uso dos equipos dispoñibles no centro para combater a fenda dixital. Acadado  

Responsable: Xefatura de Estudos 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) O 50% do alumnado que manifestou ter dificultades de conectividade ou dispoñibilidade de dispositivos empregou os dispoñibles no centro 

Valor de partida: (3) 0% (Aínda que se produciron cesións ao longo dos últimos cursos, non está cuantificado o dato) 

Valor previsto e data: (4) 
50% do alumnado que manifesta as dificultades solicita o usufruto dun equipo nalgún 
momento do curso 

16 de xuño de 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: Revisar e actualizar a enquisa 
inicial sobre conectividade, competencia 
dixital e dispoñibilidade de dispositivos 
que se pasa ao alumnado. 

Xefes de Estudos 8/09/2022 
Enquisa inicial 
Inventario de dispositivos TIC 
colexiais 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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AO4.2: Determinar as condicións, 
dispositivos, acceso aos mesmos, 
temporalización e os procedementos de 
solicitude. 

Equipo Directivo e 
Equipo TIC 

8/09/2022 

Documento sobre o procedemento 
de préstamo ou cesión de 
dispositivos no propio centro. 
Documento de solicitude de 
préstamo. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.3: Recoller os datos da enquisa e 
informar da posibilidade de dispoñer 
dalgún dos dispositivos do centro a partir 
dunha solicitude previa. 

Xefes de Estudos 16/09/2022 
Actas da reunión do ED. 
Actas do Equipo TIC 
Consulta aos titores 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.4: Establecer un sistema de demanda 
e rexistro de uso. 

Equipo TIC 16/09/2022 Protocolo de solicitude e rexistro.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.5: Avaliar os aspectos positivos e 
aspectos a mellorar do procedemento de 
cesión de dispositivos. 

Equipo TIC 28/04/2023 Enquisa aos usuarios  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

ITEMS DO DAFO: C1, C2, C3, C8, C11 

 

C1: Volatilidade (obsolescencia) da tecnoloxía e do software. 

C11: Non tódalas familias dispoñen de acceso de calidade a internet. 

C2: Non se conta con dispositivos propios para o alumnado en tódolos cursos do centro. 
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(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 obxectivo 1, a primeira acción nomearase 

AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente). 

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

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

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

(9) 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. 

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



 

Pax 22 de 22 

 

4. Avaliación do plan 

O procedemento de seguimento: 
- Responsabilizarase do seguimento do Plan Dixital o Equipo TIC. Sistematizarase e de-

dicarase en cada reunión mensual un punto da orde do día ao seguimiento do Plan. 
- Informarse do desenvolvemento do plan ao Equipo de Calidade, á C.C.P. e ao E.D.  

  
A avaliación do plan é procesual: 
- Realizarase conxuntamente co Equipo Directivo.  Para a avaliación terase en conta a  

información aportada pola Comisión de Coordinación Pedagóxica. Solicitarase á CCP 
a incorporación dun punto da orde do día relativa ao Plan Dixital en cada reunión 
trimestral. 

- Valoraranse, a partir dun formulario facilitado polo Equipo TIC, a execución das ac-
cións, a análise e valoración dos resultados e, se fose preciso, as posibles modifica-
cións das accións e as propostas de mellora. 
 

A avaliación final: 
Realizarase entre o mes de maio e xuño. Servirá para informar ao claustro de profesores, 
á comunidade educativa e ao Consello Escolar. Desenvolverase a partir dos seguintes ins-
trumentos: 
- Análise e valoración do logros dos obxectivos por parte do Equipo TIC e a partir da 

información obtida da CCP. 
- A información que proporcionan as enquisas e os indicadores do CMI (Xestión de Ca-

lidade) e que permiten obter información relevante sobre a influencia do Plan Dixital 
en todos os procesos do centro. 

Remitirase unha Memoria anual ao Equipo Directivo a partir da información recollida e as 
propostas de mellora. 

 

5. Difusión do plan 

O Equipo TIC do centro promoverá e impulsará a difusión do Plan Dixital nos seguintes ámbi-
tos: 

 Será presentado ao Consello Escolar na última reunión do curso 2021-2022. 

 O Plan Dixital será publicado na sección de Familias da intranet colexial. 

 A través da Comisión de Coordinación Pedagóxica demandarase a dinamización do 
plan entre o profesorado nas reunións de ciclos e departamentos. 

 En colaboración co Equipo de Comunicación, daranse a coñecer accións e obxectivos 
nas redes sociais do centro. 

 


