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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 
 

Nome: Colexio Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle 

Dirección: R/ Doutor Fleming, 21, 32003, Ourense. 

Teléfono e Fax: 988230401 

E-mail: cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.gal 

Sitio web: http://www.feijoozorelle.com/  

Titularidade: Colexio Privado Concertado 

Niveis educativos que se imparten: Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria 

Obrigatoria (ESO) 

Horario xeral:   

● De apertura e peche do Centro durante os períodos de actividade lectiva: 07:50 a 14:20  e de 15:15 

a 18:45 

● Horario lectivo:   

✓ Infantil e Primaria: 10:00 a 13:30/ 15:30 a 17:30. 

✓ ESO: O horario depende do grupo - clase, desenvolvéndose a actividade lectiva entre as 8:10 e as 

14:15. Adicionalmente, luns de 16:00 a 18:30. 

● De apertura e peche do centro durante os períodos de actividade non lectiva: 11:00 a  13:00. 

 

O CPR Plurilingüe Padre Feijoo-Zorelle é un centro educativo concertado cunha oferta educativa  que 

abrangue desde o 1º curso do 2º ciclo de educación infantil (3 anos) ata o 4º curso da educación  secundaria 

obrigatoria (ESO). O noso equipo docente está formado por 30 profesores e 257 estudantes, cunha 

porcentaxe de, aproximadamente, o 68% de alumnado pertencente a familias de  orixe estranxeiro, a maioría 

deles de segunda xeración. Fundado por Antonio Zorelle Sousa (1913- 2009) en 1969, o centro recibiu o nome 

do Padre Feijoo, monxe e erudito ourensán que dirixiu o  Século das Luces en España. En liñas xerais, a 

finalidade do noso centro é garantir unha formación integral do alumnado que  contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade e do seu talento, acadando unha imaxe  positiva e equilibrada de sí 

mesmos e da contorna na que viven para o exercicio dos seus dereitos  e deberes como cidadáns. Ademais, 

e en estreita relación con esta finalidade, intentamos axudar  ao alumnado a adquirir autonomía persoal para 

cursar con aproveitamento as etapas educativas  propias das ensinanzas obrigatoria e post-obrigatoria ou 

para a inserción laboral. Desde o curso académico 2013-14, vimos adoptando o ensino por proxectos, a 

avaliación formativa e a aprendizaxe integrada de contidos e linguas (AICLE) como enfoques metodolóxicos 

clave porque axudan  a nenos e adolescentes a participar na súa aprendizaxe dunha forma motivadora, 

significativa, creativa e colaborativa. A nosa escola é un lugar para crecer non só academicamente, senón 

tamén  social e emocionalmente. Isto reflíctese nos moitos programas e proxectos que actualmente se es tan 

a levar a cabo no noso colexio e no grao de implicación do noso alumnado. No noso centro,  cada alumno é 

valorado pola súa singularidade e as habilidades e aptitudes que aportan á nosa  escola. Unha fortaleza 

fundamental do CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle é o sentido de comunidade que se ten desenvolvido, 

posible grazas a contar no noso seo con membros de moi diversos  contornos socioculturais e económicos, o 

que axuda ao alumnado e ás familias a comprometerse  cada vez máis cos valores e obxectivos da nosa escola 

e que lles brinda a oportunidade de adquirir  novas habilidades e desenvolver hábitos que cremos os 

http://www.feijoozorelle.com/
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beneficiarán ao longo da súa vida. O centro  conta cun plan estratéxico que xira en torno a 4 prioridades; este 

plan dixital enmárcase na 1ª  prioridade aínda que agardamos que a súa implantación teña un impacto 

sostible en todas elas: 

1. A xestión de recursos humanos e materiais (incluídos dixitais) cuxa melloría a medio prazo  permitirá 

aumentar a calidade do ensino e da aprendizaxe. 

2. A cohesión dos membros da comunidade escolar para lograr unha inclusión máis efectiva  da 

diversidade sociocultural e funcional. Posuímos xa unha sólida estrutura de apoio á comunidade escolar que 

prevemos mellorar explorando e creando novas accións de apoio. 

3. As competencias profesionais do profesorado, en especial a súa capacidade de innovar e  atender a 

diversidade a través de programas que inclúen formación interna e externa. 

4. O plurilingüismo e a internacionalización, somos centro plurilingüe con experiencia na participación 

de programas e iniciativas a nivel europeo, entre as que cabe destacar a xestión de 2 proxectos Erasmus + de 

Acción Clave KA1, a colaboración en proxectos Erasmus + KA2 e KA3,  a participación no programa Escolas 

Embaixadoras do Parlamento Europeo e a  organización e colaboración en proxectos eTwinning. 

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

O noso centro está ubicado no centro da cidade de Ourense, na rúa Doutor Fleming, paralela a unha das 

principais vías articulatorias da cidade (rúa Progreso) e preto da Avda. de Portugal e do barrio do Couto. A 

nosa comunidade educativa está composta por familias cun nivel socioeconómico medio-baixo que viven 

nesta contorna. Na etapa da ESO contamos tamén con alumnado procedente de Centros de Educación Infantil 

e Primaria próximos, sobre todo do barrio da Valenzá, pertencente ao veciño municipio de Barbadás. 

A maioría dos pais e nais dos nosos alumnos só posúen estudos elementais ou medios, sendo unha  minoría 

os que realizaron estudos universitarios. Así mesmo, adoitan ser traballadores por conta  propia (autónomos) 

ou traballadores do sector servizos (limpeza, hostalaría, etc.). Unha alta  porcentaxe do alumnado pertence a 

familias procedentes de países estranxeiros polo que a  diversidade cultural e lingüística no centro é unha das 

nosas sinais de identidade e a inclusión unha  das nosas prioridades estratéxicas (véxase apartado 1.1.) Un 

terzo das familias posúe un ou como  moito dous dispositivos móbiles con conexión a internet polo que o 

acceso que 33% do alumnado  ten a recursos dixitais fóra do centro é limitado (véxase apartado 2.3.). 

O Plan Dixital está recollido no noso Proxecto Educativo de Centro, no que figura como un  instrumento que 

axuda a 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 (véxase apartado 1 deste plan). O centro  xa contaba cun profesor coordinador TIC, 

encargado de avaliar a competencia dixital do profesorado, crear e manter as aulas virtuais, formar ao 

profesorado, alumnado e familias no seu emprego,  administrar a web e as contas do centro nas redes sociais, 

organizar actividades de formación do  profesorado sobre competencia dixital financiadas e recoñecidas polo 

CFR de Ourense, logo das  cales se deseñaron e empregaron recursos en rede abertos, e puxeron en marcha 

5 proxectos de  innovación financiados polo SEPIE e enmarcados no programa Erasmus + así como o proxecto 

Ciencia Activa e a participación no programa de Escola Embaixadora do Parlamento Europeo.  Ademais, e en 

colaboración coa secretaría do centro, a coordinación TIC encárgase de inventariar  o equipamento e 

infraestructura TIC e comunicarse cunha empresa para o seu mantemento, e para  a adquisición de novo 

equipamento ou ampliación de infraestruturas. 

https://erasmuscprpadrefeijoozorelle.blogspot.com/
http://bioxeozorelleeso.blogspot.com/
http://bioxeozorelleeso.blogspot.com/
https://escuelaembajadorapezorelle.blogspot.com/
https://escuelaembajadorapezorelle.blogspot.com/
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De cara ao curso 2022-23, o Plan Dixital vai contribuír á mellora dos procesos de ensino e  aprendizaxe e da 

competencia dixital da comunidade educativa, ao desenvolvemento profesional  do profesorado, á nosa 

infraestrutura tecnolóxica, ao noso modelo de liderado e xestión dos  recursos humanos e materiais e ás 

prácticas de avaliación, todas elas áreas prioritarias recollidas na Programación Xeral Anual do vindeiro curso 

escolar e arredor das cales se articulan os  obxectivos deste plan (véxase apartado 3.1.) 

1.3. Breve xustificación do mesmo 
 

Este documento foi elaborado ao abeiro da normativa que aparece listada a continuación: 

● 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 Plan Dixital foi elaborado por un equipo constituído por 5 integrantes: 

 

● María José Novo Escanciano (coordinadora e titora do 6º curso de educación infantil) 

● Beatriz Temes Pérez (directora) 

● Beatriz Nieto Outomuro (xefa de estudos) 

● Eva Pousa Quelle (secretaria) 

● Francisco José Rodríguez Zorelle (titor de 3º de primaria) 

 

O proceso de elaboración do Plan Dixital estivo precedido pola realización do curso online en fProfe.  Logo de 

completar esta formación, o equipo levou a cabo un total de 10 reunións (5 presenciais e 5  en liña) para 

completar as seguintes fases: 

1. Recollida de datos para analizar a situación do centro a través da administración das enquisas SELFIE 

(1º trimestre do curso 2021-22) 

2. Análise DAFO partindo dos resultados das enquisas administradas (2º trimestre do curso 2021-22) 

3. Establecer os obxectivos clave do Plan Dixital e redactar as accións que os permitirán acadar, a súa 

temporalización e os seus indicadores de logro (maio de 2022) 

4. Redacción do Plan Dixital (maio-xuño 2022) 

Ao longo desas reunións asignáronse diferentes funcións a cada un dos membros do equipo no que  se refire 

á análise da valoración do centro, intercambiáronse e elixíronse propostas de obxectivos e  accións de mellora 

e establecéronse datas límites para a redacción e revisión do informe DAFO e  do Plan Dixital. 

 

2. Situación de partida 
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2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 
 

Como parte da súa infraestrutura, o centro dispón de conexión a internet por cable na planta baixa e nos 5 

andares do edificio.  Ademais, posúe conexión a internet sen fíos, por wifi na planta baixa e nos dous 

primeiros andares á que só se conectan usuarios que dispoñen da contrasinal (profesorado do centro e 

convidado). A continuación preséntase unha relación do equipamento dispoñible nas diferentes 

dependencias  do centro: 

● As aulas de todos os grupos clase, desde infantil 3 anos ata 4º da ESO xunto coa aula de convivencia 

dispoñen dun ordenador portátil con conexión a internet, un proxector e unha  pizarra dixital interactiva. O 

sistema operativo dos ordenadores é Windows e dispoñen  de protección antivirus e cortafogos. Estas aulas 

tamén dispoñen de altofalantes portátiles  e ratos con cable.   

● O departamento de música dispón dun amplificador. 

● O centro conta cun aula de informática que se emprega logo de ser reservada polo(s) profesor(es) 

responsables. Este aula está equipada con 11 ordenadores de mesa con conexión  a internet, sistema 

operativo Windows, protección antivirus, cortafogos e un ordenador  portátil coa mesma dotación que só 

pode empregar o profesorado responsable. Na aula de  informática tamén hai un canón proxector, unha 

pizarra dixital interactiva e uns altofalantes  portátiles. 

● A sala do profesorado está dotado dun ordenador de mesa con conexión a internet, sistema  

operativo Windows, protección antivirus, cortafogos e altofalantes portátiles. 

● O despacho da dirección dispón dun ordenador portátil con conexión a internet, sistema  operativo 

Windows, protección antivirus, cortafogos. 

● O despacho de xefatura de estudos dispón dun ordenador portátil con conexión a internet,  sistema 

operativo Windows, protección antivirus, cortafogos e impresora. 

● O departamento de orientación dispón dun ordenador portátil con conexión a internet, sistema 

operativo Windows, protección antivirus, cortafogos 

● A aula de Pedagoxía Terapéutica dispón dun ordenador portátil con conexión a internet, sistema 

operativo Windows, protección antivirus, cortafogos. 

● A secretaría dispón de dous ordenadores portátiles con conexión a internet, sistema opera tivo 

Windows protección antivirus, cortafogos, 1 canón retroproxector portátil e 1 má quina fotocopiadora. 

● A biblioteca dispón dun ordenador portátil con conexión a internet, sistema operativo Windows, 

protección antivirus, cortafogos 

● O centro dispón de 2 tablets que se poden usar logo de seren reservadas. 

Ademais do equipamento, o centro dispón dos seguintes servizos dixitais que facilitan a xestión  docente: 

- O sitio web do centro, http://www.feijoozorelle.com/, que inclúe información acerca do con texto 

do centro, a oferta educativa, o profesorado, os documentos de centro, os horarios  lectivos e de 

apertura, a misión, visión e valores, as aulas virtuais e novas con información  de interese. 

- Aulas virtuais na plataforma de aprendizaxe Edmodo. O coordinador TIC é o encargado de  formar ao 

profesorado e ás familias no emprego da aula virtual a través de sesións de formación e guías fáciles, 

respectivamente. Tamén é o responsable, en colaboración coa secretaría, de crear un aula virtual 

para cada grupo clase e de matricular ao profesorado e ao  alumnado ao principio de cada curso 

académico. A secretaría do centro en colaboración cos  titores é a responsable de custodiar 

autorizacións asinadas polas familias para que o alumnado empregue a plataforma de aprendizaxe e 

outras ferramentas 2.0 ao principio de cada  curso académico. 

http://www.feijoozorelle.com/
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- Conta en Gmail para compartir e editar colaborativamente documentos de centro ou documentación 

relevante que en NINGÚN CASO inclúe datos persoais ou información sensible  para levar a cabo 

proxectos ou plans de centro. 

- Blogues onde se recollen cronolóxicamente información relacionada con proxectos de centro  tales 

como: Os proxectos Erasmus +, O programa de Escola Embaixadora do Parlamento  Europeo, 

Ciencia Activa, Little Historiadores e Somos Músicos. 

- Blogues de aula e materia no que se comparten de forma periódica novas sobre a vida escolar. 

- Contas nas seguintes redes sociais onde se comparten novas sobre a vida escolar e información de 

interese para toda a comunidade educativa: 

o Páxina en Facebook  

o Páxina en Twitter 

o Páxina en Instagram 

o Canle en Youtube  

- 2 grupos no marcador social Diigo, un en galego e outro en inglés, onde o profesorado  comparte e 

clasifica ligazóns a repositorios de recursos dixitais en Aberto como o Repositorio  Abalar ou os 

recursos educativos do INTEF , entre outras ligazóns útiles. 

- Cada docente conta cunha conta corporativa edu.xunta.gal para comunicacións oficiais e para o 

tratamento de datos persoais ou información sensible. A través desta conta tamén se  da acceso ao 

servizo de vídeoconferencias Webex, ao servizo Abalar Mobil e a Xade. 

 

O mantemento do equipamento e da infraestrutura está a cargo do coordinador TIC e da secretaría,  que 

empregan unha conta non corporativa de Gmail pero exclusiva para esta función a través da  cal xestionan o 

mantemento do equipamento empregando 3 instrumentos: táboas compartidas e  editables nas que o 

profesorado anota incidencias co equipamento; cuestionarios con Google Forms para avaliar a competencia 

dixital do profesorado; uso do mail ou do teléfono para contactar coa  empresa externa contratada para 

resolver incidencias, reparar o equipamento ou renovalo. 

O Plan Dixital compleméntase co Plan de Continxencia, un plan creado no curso 2020-21 por mor  da crise da 

COVID 19 e actualizado durante o curso 2021-22 e cuxa función é xestionar a actividade  lectiva de forma 

remota a través de medios dixitais e con horarios espello no caso de que algún  alumno/a, grupo de alumnos 

ou todo o alumnado vexan interrompida a actividade lectiva presencial. 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

● Enquisa SELFIE  

Emprego dos resultados globais do informe SELFIE do noso centro para as diferentes etapas educativas: 

a. Valores medios obtidos para cada unha das áreas e grupos de usuarios no noso centro educativo para 

a etapa de Primaria: 

 

Areas Grupos 
Ensinanzas 

Primaria ESO 

A -Liderado 

Equipo Direct. 4.1 4.1 

Profesorado 3.6 4.1 

Alumnado   

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 4.1 4 

Profesorado 3.5 4.2 

Alumnado 3.5 3.6 

C- Infraestruturas e Equipos Equipo Direct. 3.9 3.9 

https://erasmuscprpadrefeijoozorelle.blogspot.com/
https://escuelaembajadorapezorelle.blogspot.com/
http://bioxeozorelleeso.blogspot.com/
http://historiadoreszorelle.blogspot.com/
https://lamusicatodolocura.blogspot.com/
http://www.feijoozorelle.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=28:blogs&Itemid=30
https://www.facebook.com/colexiopadrefeijoozorelle
https://twitter.com/feijoozorelle
https://www.instagram.com/colexiopfzorelle/
https://www.youtube.com/channel/UC1QAOXqEzjUzfG29VRbuv7w
https://groups.diigo.com/user/padrefeijoo
https://groups.diigo.com/group/english-department-colexio-padre-feijoo-zorelle-ourense
https://drive.google.com/file/d/1aqaCwsF0WJaVYYBYzuEKljHTGxwm9xnG/view
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCq2vqD7eSpxpTKqw-HmRffcTSg-02d3
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCq2vqD7eSpxpTKqw-HmRffcTSg-02d3
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCq2vqD7eSpxpTKqw-HmRffcTSg-02d3
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCq2vqD7eSpxpTKqw-HmRffcTSg-02d3
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCq2vqD7eSpxpTKqw-HmRffcTSg-02d3
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Profesorado 3.7 3.9 

Alumnado 3.4 3.7 

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct. 4.6 4.4 

Profesorado 3.5 4.4 

Alumnado   

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 4.4 4.2 

Profesorado 4.3 4.5 

Alumnado  4.3 

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 4 4 

Profesorado 3.7 4.3 

Alumnado 3.4 3.7 

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 3.3 3.5 

Profesorado 3 3.8 

Alumnado  3.5 

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Direct. 4.3 4 

Profesorado 3.5 4.1 

Alumnado 3.7 3.7 

 

 

- Educación Primaria:  

a. Valores medios obtidos para cada unha das áreas e grupos de usuarios en todos os centros educativos 

que realizaron o SELFIE para a etapa de Primaria segundo tipoloxía de centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Media das respostas por cada grupo (equipo directivo, profesorado e alumnado) para cada unha das 

8 áreas: 
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- Educación Secundaria: 

a. Valores medios obtidos para cada unha das áreas e grupos de usuarios en todos os centros 
educativos que realizaron o SELFIE para a etapa de Secundaria según tipoloxía de centro. 
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b. Media das respostas por cada grupo (equipo directivo, profesorado e alumnado) para cada unha 

das 8 áreas: 
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● TestCDD 

 

Emprego dos resultados globais do informe xerado tras o TestCDD do noso centro: 

 

a. Participación segundo perfil do profesorado: 

 

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

CENTRO 28 32 87,5% 

 

b. 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 

91.1 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1) 

 

c. 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 

https://drive.google.com/file/d/1JtJLuafg7vWaCvj4-ov-QLVKen3Wgwa7/view
https://drive.google.com/file/d/1JtJLuafg7vWaCvj4-ov-QLVKen3Wgwa7/view
https://drive.google.com/file/d/1JtJLuafg7vWaCvj4-ov-QLVKen3Wgwa7/view
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E.INF 78,5 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1) 

EP 84,9 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1) 

ESO 102,6 Experto/a (B2) 79,2 Integrador/a (B1) 

ENR 72 Integrador/a (B1) 75,4 Integrador/a (B1) 

 

d. Distribución do profesorado por niveis: 

 

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

A1 0 0 

A2 4 14,3% 

B1 13 46,4% 

B2 8 28,6% 

C1 1 3,6% 

C2 0 0 

TOTAL 26 92,9 % 

 

2.3. Análise DAFO 
 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

 
C1. O centro conta coa infraestructura necesaria, adecuada e 
fiable para  facilitar o emprego de prácticas innovadoras 
C2. Os dispositivos dixitais para o ensino son adecuados 
(excepto o sistema  de son) 
C3. O acceso a internet é estable e seguro 
 

C5. A asistencia técnica é mellorable xa que está a cargo dunha 
empresa  externa. Necesitaríamos un equipo TIC formado por 
profesorado do centro. C7. Descoñecemento da normativa de 
protección de datos por parte de  profesorado que non cursou 
formación ao respecto. 
C8. Insuficiente dotación de dispositivos dixitais para a 
aprendizaxe 
 
 

PERSOAL DOCENTE 

B2. O profesorado debate e é consciente das vantaxes do uso 
da tecnoloxía  B3. Existe unha cultura de colaboración entre o 
profesorado a través das  tecnoloxías dixitais. D1. O 
profesorado de infantil e ESO está moi satisfeito co  plan de 
formación do profesorado do centro, que inclúe formación 
interna,  proxectos europeos e formación externa. D2. O grao 
de participación do  profesorado no DPC é moi alto (88%) D3. O 
profesorado da ESO está  satisfeito co intercambio de 
experiencias con tecnoloxías dixitais para lograr 
 
 

B1. A avaliación do uso da tecnoloxía non é suficiente dada a 
falta de  emprego de ferramentas como enquisas periódicas 
con indicadores  cualitativos e cuantitativos. 
D1. 1/3 do profesorado de primaria non está satisfeito coa 
formación no  centro. Pódese deber a ser profesionais 
temporais e a non ter cursado a  formación oferta xa que ten 
carácter opcional. 
D3. Como resultado do D1, o intercambio de experiencias 
entre o profesorado 
 
 

PERSOAL NON DOCENTE 
 
 
 

 
 
 

ALUMNADO 

H1 E H3. O alumnado considera que fai un uso seguro e 
responsable das  tecnoloxías dixitaos grazas a charlas e 
obradoiros impartidos no centro. H8. O alumnado da ESO 
considérase competente no uso de tecnoloxías  dixitais para 
comunicarse e coñece as normas de netiqueta. 
 
 

H4, H6, H7. 31% do alumnado non sabe como verificar a 
calidade da  información e non se considera competente na 
creación de contidos dixitais e  no recoñecemento do traballo 
dos demais. 
H8. Case o 30% do alumnado de primaria non se considera 
competente no  uso de tecnoloxías dixitais para comunicarse e 
descoñece as normas de  netiqueta. 
 
 

FAMILIAS   
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OFERTA 
 
 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

A2. O equipo directivo fomenta e supervisa o uso de 
tecnoloxías dixitais A3. Integración efectiva de novas 
modalidades de ensinanza (online e ensino  mixto) durante 
períodos de confinamento individual, grupal ou de centro 
 
 

A1. Case a metade do profesorado, especialmente en primaria 
non é  consciente da existencia dunha estratexia dixital de 
centro por unha difusión  insuficiente e por tratarse de 
profesorado non fixo. Non están dixitalizadas as  gardas de 
comedor nin os menús. Tampouco están dixitalizados os 
fondos da  biblioteca. 
 
 

 
EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

A1 e A2. Solicitude de formación ao CFR de Ourense para 
participar nun  curso de Meiga como primeiro paso para 
dixitalizar os fondos da biblioteca. C5. Solicitude de fondos ou 
participación nalgún programa de innovación.  Pendente a 
concesión dunha axuda para desenvolver un porxecto Erasmus 
+  sobre competencia dixital e innovación (maio 2022). E2, F3 e 
G Incluir a  creación de recursos dixitais, a creatividade e 
avaliación formativa a través do  uso de tecnoloxías dixitais 
como liñas de traballo no plan de formación para o 
 
 

C5. A asistencia técnica é mellorable xa que está a cargo dunha 
empresa  externa. Necesitaríamos un equipo TIC formado por 
profesorado do centro  pero é difícil por falta de horas e de 
orzamento. 
 
 

LEXISLACIÓN 

A5. O profesorado pode ler este módulo dun curso en liña en 
aberto do CAFI  sobre o uso de licenzas de autor antes de 
organizar un mini seminario  presencial para comentar o lido.   
 A7. O profesorado pode ler o protocolo de protección de datos 
creado pola  Consellería antes de organizar un mini seminario 
presencial para comentar o  lido. 
 
 

 
 
 

CONTORNA 

Colaboración coa Biblioteca Pública de Ourense para garantir o 
acceso a  internet do alumnado.Posibilidade de colaborar coa 
Molinera, Centro de  Innovación Social Dixital xestionado polo 
concello de Ourense, que pon ao  dispor da cidadanía espazos e 
ferramentas tecnolóxicas. 
 
 

 
 
 

ANPA 
 
 
 

 
 
 

OUTRAS ENTIDADES 

 
C8, G, H4, H6 e H7. Imos recibir fondos pola participación en 
proxectos  Erasmus + que permitirán investir en dispositivos 
dixitais para aprendizaxe.  Estamos pendentes da concesión de 
axuda para levar a cabo un proxecto  Erasmus + de centro que 
permitirá aumentar a dotación de dispositivos e  mellorar a 
formación do profesorado no uso de tecnoloxías dixitais para a  
avaliación formativa. Estes proxectos Erasmus, ademais, 
permiten traballar a  competencia dixital do alumnado no que 
se refire ao uso responsable 
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3. Plan de Acción 
 

No seguinte apartado e partindo da situación do centro exposta no apartado anterior, aparecen  obxectivos 

específicos, realistas e avaliables formulados en colaboración coa Comisión de  Coordinación Pedagóxica polo 

equipo de elaboración do Plan Dixital para o curso 2022-23. 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións 
 

Unha vez analizada a situación de partida en base as 6 áreas de práctica establecidas no  cuestionario SELFIE 

(liderado, infraestrutura e equipos, desenvolvemento profesional continuo,  ensino e aprendizaxe, prácticas 

de avaliación e competencias dixitais do alumnado), o equipo de  elaboración do Plan Dixital levou a cabo 

estes pasos: 

- Determinar os obxectivos a conseguir tendo en conta que han de ser concretos, medibles, 

asumibles, realistas e definidos no tempo. 

- Definir os indicadores que permitirán avaliar a consecución dos obxectivos, respondendo a  escalas 

numéricas ou acompañados dun valor obxectivo. 

- Definir alomenos 2 accións por área necesarias para alcanzar os obxectivos e que inclúen  os recursos 

(humanos e materiais) e o prazo de execución. 

No documento accesible a través desta ligazón aparece  detallada unha relación de obxectivos,  áreas de 

mellora, accións, indicadores de logro, recursos necesarios, persoas responsables e  implicadas e a súa 

temporalización.

https://drive.google.com/file/d/11yzhhG17wlIytX_pmHUC4O_-KeVQoXmd/view
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo 

● Área/s de mellora: Liderado I (A) 

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

● Responsable: Equipo directivo 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de profesores que realizan comunicación ás familias a través da ferramenta AbalarPro 

Valor de partida: (3) 5% do profesorado que realizan comunicación ás familias con AbalarPro 

Valor previsto e data: (4) 50% do profesorado que realizan comunicación ás familias con Abalar Pro 20/06/2023 

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: Crear un grupo de traballo 
encargado da formación no uso de 
AbalarPro ao profesorado do centro. 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 
20/12/2022 

Profesorado participante no 
grupo de traballo 

Titorial Abalar Pro 

Dispositivos Mobiles 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

● AO1.2: Elaborar guías fáciles ou 
titoriais de uso de AbalarPro para 
profesorado e para familias e comezar a 
empregar a ferramenta. 

Membros do grupo de 
traballo 

31/03/2023 

Dispositivos móbiles 

Páxina web do centro 

Profesorado participante no 
grupo de traballo 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

● AO1.3: Potenciar o uso de Profesorado usuario 20/06/2023 Dispositivos móbiles  Realizada  
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AbalarPro mediante o envío de 
notificacións periódicas 

de Abalar Pro Profesorado participante no 
grupo de traballo 

Familias que usan Abalar pro 

Cuestionario sobre o uso de 
Abalar Pro. 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

Aprazada  

Pendente  

 

 

Área/s de mellora: Colaboración e redes (B) 

OBXECTIVO 2: (1) Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital Acadado  

Responsable: Equipo TIC, persoa coordinadora das aulas virtuais e departamento de orientación 
Non 
acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Número de colaboracións con outras entidades (Instrumento: memoria anual) 

Valor de partida: (3) 1 

Valor previsto e data: (4) 2 colaboracións (charlas, vídeochamadas, obradoiros) 20/06/2023 

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: Solicitar os obradoiros do INCIBE 
(Instituto Nacional de Ciberseguridad) 
dirixidos ao alumnado para facer un uso 

Equipo directivo 05/02/2023 
Dispositivos móbiles 

Alumnado que participará no  
Realizada  

Aprazada  
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responsable e seguro da rede. obradoiro 

Profesorado que participará 
no obradoiro 

Enquisa de valoración da 
actividade 

Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

Pendente  

AO2.2: Contactar con entidades como a 
Escola Superior de Enxeñaría Informática e 
AMTEGA para actividades dirixidas a 
profesorado e alumnado 

Equipo directivo 20/06/2023 

Dispositivos móbiles 

Alumnado que participará na 
actividade 

Profesorado que participará 
na actividade 

Preguntas de valoración da 
actividade na enquisa sobre 
competencia dixital 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.3: Crear guías para o profesorado e o 
alumnado con pautas para desenvolver a 
competencia dixital 

Equipo directivo, 
titores e equipo de 
orientación 

01/09/2023 

Alumnado e profesorado que 
participou  no obradoiro do 
INCIBE ou na actividade 
incluída no AO2.2. 
Guía en formato dixital 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

Área/s de mellora: Colaboración e redes (B) 
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OBXECTIVO 3: (1) Aumentar o empego da AV do centro para potenciar o debate entre o profesorado e solucionar incidencias TIC (B2) Acadado  

Responsable: Equipo directivo e persoa coordinadora TIC 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de participación do profesorado un muro de comunicación do AV 

Valor de partida: (3) 1% de participación do profesorado no muro de comunicación no curso 2021/22 

Valor previsto e data: (4) 75% de participación do profesorado no muro 20/06/2023 

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: Formar ao profesorado no emprego 
básico do muro de comunicación da AV do 
centro 

Persoa coordinadora 
TIC 

10/07/2022 

AV do centro 

Profesorado que desexe 
afondar no uso da AV do 
centro e doutras ferramentas 
dixitais. 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Dinamizar o muro de 
comunicación da AV do centro con 
enquisas e experiencias TIC 

Persoa coordinadora 
TIC 

20/06/2023 

AV do centro 

Profesorado que desexe 
afondar no uso da AV do 
centro e doutras ferramentas 
dixitais. 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

Área/s de mellora: Infraestruturas e equipamento (C) 
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OBXECTIVO 4: (1) Dixitalizar os fondos da biblioteca (C2, C8) Acadado  

Responsable: Equipo directivo e coordinador de biblioteca 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de fondos catalogados no Programa Meiga (Instrumento: Programa Meiga) 

Valor de partida: (3) 0% 

Valor previsto e data: (4) 5% dos fondos catalogados no Programa Meiga 30/06/2023 

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: Solicitar un curso de formación no 
uso do Programa Meiga para dixitalizar a 
Biblioteca Escolar 

Coordinador 
biblioteca 

20/06/2023 

Curso Programa Meiga en 
Fprofe 

2 ou 3 profesores 
participantes  no curso 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.2: Comezar o proceso de catalogación 
dos fondos da biblioteca 

Coordinador 
biblioteca 

20/06/2023 
Programa Meiga e posto TIC 
na biblioteca. 
Conexión á rede. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.3: Presentar unha solicitude dentro 
da convocatoria 2023 d Axudas para 
centros privados concertados no ámbito 
das bibliotecas escolares e fomento da 
lectura 

Equipo directivo e 
coordinador 
biblioteca 

01/10/2023 

Cuestionario de valoración 
sobre a dixitalización da 
biblioteca e o seu 
funcionamento xeral. 
Profesorado do centro. 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

. 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Área/s de mellora: Desenvolvemento profesional continuo (D) 

OBXECTIVO 5: (1) 

Favorecer o intercambio de experiencias, no contexto da transformación dixital dos centros, entre o profesorado do centro e 
doutros centros similares de Galicia, España o do estranxeiro. 

 
 

Acadado  

Responsable: Equipo Directivo 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Número de experiencias durante o curso 2022-23 (Instrumento: Memoria anual, blog internacionalización) 

Valor de partida: (3) 3 experiencias durante o curso 2021-22 

Valor previsto e data: (4) 6 experiencias durante o curso 2022-23 20/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN 

(7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO5.1: Organizar intercambios de 
experiencias entre o profesorado do 
centro 

Equipo Directivo 20/06/2023 

Profesorado e alumnado 
participante no programa 
Escolas Embaixadoras do 
Partlamento Europeo e 
eTwinning 

Páxina web e blog Escola 
Embaixadora do PE. 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO5.2: Organizar, participar e divulgar 
experiencias con outros centros 
enmarcadas no programa Erasmus. 

Equipo Directivo 20/06/2023 

Profesorado e alumnado 
participante nos diferentes 
proxectos Erasmus +Páxina 
web e blog Erasmus do 
centro. 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO5.3: Participar como formadores en Equipo directivo 20/06/2023 Profesorado participante en  Realizada  
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cursos, seminarios ou eventos de 
formación organizados polo CFR de 
Ourense ou por outras entidades 

actividades de formación 
organizadas polo CFR de 
Ourense ou outras entidades 

Enquisas de valoración desas 
actividades. 
 

Aprazada  

Pendente  

 

 

Área/s de mellora: Pedagoxía: Apoios e recursos 

OBXECTIVO 6: (1) Crear un banco de recursos dixitais para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo Acadado  

Responsable: Departamento de orientación 
Non 
acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Número de recursos dixitais compartido no banco de recursos na AV do centro 

Valor de partida: (3) 0 recursos dixitais 

Valor previsto e data: (4) 10 recursos dixitais compartidos no banco 20/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN 

(7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO6.1: Organizar unha charla dirixida ao 
profesorado que simplifique as medidas 
contempladas na Orde do 8 de setembro 
de 2021, pola que se desenvolve  o 
Decreto 229/2011, de 7 de decembro , 
pola que se regula a atención á 
diversidade en Galicia 

Departamento de 
Orientación 

07/09/2022 

Profesorado do centro   
Software de creación e 
publicación de presentacións 
onñine (Google Slides ou 
Genial.ly) 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO6.2: Crear un curso na AV do centro 
que conteña o banco de materiais e un 
muro de comunicación co departamento 

Departamento de 
orientación 

01/10/2022 
AV do centro 
Profesorado do centro 

 
Realizada  

Aprazada  
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de orientación Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

Pendente  

AO6.3: Actualizar o banco de materiais 
Departamento de 
orientación 

20/06/2023 

AV do centro 
Profesorado do centro 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

Área/s de mellora: Apoios e recursos (E) 

OBXECTIVO 7: (1) Promover o uso da aula virtual por parte do alumnado de primaria (E3) Acadado  

Responsable: Titores 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Número de actividades levadas a cabo co alumnado na AV do centro por grupo clase 

Valor de partida: (3) Non se aplica (sen datos previos) 

Valor previsto e data: (4) 
6 actividades realizadas co alumnado na AV por grupo clase (ferramenta: AVs do 
centro) 

30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN 

(7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO7.1: Crear os cursos e matricular ao 
profesorado e ao alumnado do centro 

Persoa coordinadora 
TIC 

07/9/2022 

AV do centro 

Profesorado de primaria 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO7.2: Formar ao alumnado no manexo 
da AV 

Titores 22/12/2022 
Titoriais e sesións formativas 
na hora de titoría 

 
Realizada  

Aprazada  
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Vídeotitorial sobre o manexo 
da AV 

Persoa coordinadora TIC 

Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

Pendente  

AO7.3: Traballar co alumnado nas 
actividades creadas 

Titores 30/06/2023 

Actividades publicadas na AV 

Preguntas sobre a valoración 
do uso da AV na enquisa 
sobre a competencia dixital. 
Titores de primaria e 
alumnado do centro 

Persoa coordinadora TIC 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

 

 

 

Área/s de mellora: Pedagoxía: Implementación na aula (F) 

OBXECTIVO 8: (1) Crear diarios dixitais de aprendizaxe para alumnado de primaria Acadado  

Responsable: Titores de primaria 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Número de diarios creados (1 por grupo-clase) e páxinas en cada diario 

Valor de partida: (3) Non se aplica (sen datos previos) 

Valor previsto e data: (4) 3 diarios (en 4º, 5º e 6º de primaria) (Ferramenta: AV) 22/06/2023 
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ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN 

(7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO8.1: Organizar un obradoiro de 
creación e actualización de diarios de aula 
virtuais 

Persoa coordinadora 
TIC 

06/09/2022 

AV do centro e software de 
creación de lugares de 
aprendizaxe 
Titores de primaria 
Conexión á rede 
Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.2: Crear un diario virtual por grupo 
clase  e amosar aos alumnos como e por 
que consultalo e a información que van 
atopar. 

Titores 16/09/2022 

AV do centro e software de 
creación de diarios de 
aprendizaxe 
software de creación de 
diarios de aprendizaxe 

Titores de primaria 

Coordinador TIC 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.3: Actualización do diario de 
aprendizaxe 

Titores 22/06/2022 

AV do centro e software 
Preguntas sobre a valoración 
do diario na enquisa de 
valoración da competencia 
dixital 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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Área/s de mellora: Pedagoxía: Implementación na aula (F) 

OBXECTIVO 9: (1) Empregar podcasts e vídeos como medios para fomentar a creatividade e o pensamento crítico entre o alumnado Acadado  

Responsable: Xefatura de estudos 
Non 
acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de docentes que empregan podcasts ou vídeos en proxectos colaborativos 

Valor de partida: (3) Non se aplica (sen datos previos) 

Valor previsto e data: (4) 20% do profesorado que contribúe á canle de Youtube e de Ivoox do centro 22/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN 

(7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO9.1: Obradoiro de formación acerca do 
uso do audio e do vídeo en proxectos 
colaborativos 

Xefatura de estudos 06/09/2022 

Canle de Youtube e Ivoox do 
centro 
Dispositivos móbiles 
Software de edición de audio 
e de vídeo 
Profesorado e alumnado 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO9.2: Deseño de proxectos colaborativos 
na aula 

Profesorado 10/06/2023 

Canle de Youtube e Ivoox do 
centro 
Dispositivos móbiles 
Software de edición de audio 
e de vídeo 
Profesorado e alumnado 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

. 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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AO9.3: Posta en marcha de 
proxectos colaborativos de aula 

Profesorado 10/06/2023 

Canle de Youtube e Ivoox do 
centro 

Dispositivos móbiles 

Software de edición de audio 
e de vídeo 

Profesorado e alumnado 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

   

AO9.3: Difusión dos produtos finais dos 
proxectos en formato podcast ou vídeo 

Xefatura de estudos 22/06/2022 

Canle de Youtube e Ivoox do 
centro 
Sitio web do centro 
Páxina do centro nas redes 
sociais 
Persoa coordinadora TIC 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

Área/s de mellora: Prácticas de avaliación (G) 

OBXECTIVO 10: (1) Empregar as ferramentas de cualificación da AV Acadado  

Responsable: Equipo directivo e persoa coordinadora TIC 
Non 
acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Porcentaxe de cursos nos que se levou a cabo a cualificación de tarefas e probas de avaliación propostas a través da contorna Edmodo 
(Instrumento: AV do centro) 

Valor de partida: (3) 6% do profesorado asigna e cualifica tarefas e probas a través da AV 

Valor previsto e data: (4) 35% do profesorado asigna e cualifica tarefas e probas a través da AV  

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) 

AO10.1: Formar ao profesorado no uso de 
ferramentas de cualificación en Edmodo 

Persoa coordinadora 
TIC 

20/12/2022 

AV do centro 
Profesorado 

Persoa coordinadora TIC 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO10.2: Crear e asignar tarefas e probas 
nas AV 

Profesorado das 
diferentes materiais 

22/06/2023 

AV do centro 
Profesorado e alumnado 

Persoa coordinadora TIC 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO10.3: Cualificar tarefas e probas a 
través da AV 

Profesorado das 
diferentes materiais 

22/06/2023 

AV do centro 
Profesorado e alumnado 

Persoa coordinadora TIC 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

Área/s de mellora: Prácticas de avaliación (G) 

OBXECTIVO 11: (1) Empregar instrumentos dixitais de avaliación formativa Acadado  

Responsable: Equipo directivo 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Porcentaxe de profesores que ponen en práctica a avaliación formativa na aula con instrumentos dixitais como rúbricas, listas de control, exit 
tickets, cuestionarios, dianas de aprendizaxe ou insignias. 

Valor de partida: (3) 10% do profesorado 

Valor previsto e data: (4) 30% do profesorado 22/06/2023 
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ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN 

(7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO11.1: Solicitude dun GT sobre  
técnicas e instrumentos de avaliación 

formativa enmarcado no Plan Anual de 

Formación do Profesorado 

Equipo directivo 30/09/2022 

Convocatoria PFPP 
Profesorado participante 
Persoa coordinadora do GT 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO11.2: Participación nun GT sobre 
técnicas e instrumentos dixitais de 
avaliación formativa 

Profesorado 
participante no GT 

30/04/2023 

AV do centro 
Software necesario 
Profesorado participante 

Persoa coordinadora no GT 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO11.3: Emprego de instrumentos dixitais 
de avaliación formativa 

Profesorado 

participante no GT 
22/06/2023 

AV do centro 
Software necesario 
Profesorado responsable 
Persoa coordinadora TIC 

Equipo directivo 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H) 

OBXECTIVO 12: (1) 
Proporcionar ferramentas e estratexias ao alumnado de primaria para facer un uso seguro e responsable da web (en estreita 
relación co obxectivo 2) 

Acadado  

Responsable: Persoas titoras de cada grupo 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Número de sesións lectivas dedicadas a o uso da web como fonte de información e comunicación 

Valor de partida: (3) 1 sesión 

Valor previsto e data: (4) 2 sesións 22/06/2022 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 
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DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN 

(7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

AO12.1: Sesión de reflexión e debate 
acerca dos usos da web, hábitos de uso e 
perigos 

Persoas titoras de 
primaria 

22/12/2022 

Materiais dixitais para usar na 
sesión 

Titores de primaria 

Alumnado de primaria 

Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO12.2: Elaboración dun decálogo 
de pautas e unha rúbrica para facer 
un uso responsable da rede 

Persoas titoras de 
cada grupo 

31/03/2023 

Software para crear o 
decálogo 

Profesores titores de primaria 

Alumnado de primaria 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

Área/s de mellora: 

OBXECTIVO 13 (1) Mellorar a páxina web do centro Acadado  

Responsable: Equipo directivo e persoa coordinadora TIC 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Creación dun sitio web mellorado mantendo o dominio 

Valor de partida: (3) Sitio web antigo 

Valor previsto e data: (4) Lanzamento dunha nova web 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 
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AO13.1: Formar aos responsables 
na creación e xestión de sitios web 

Equipo directivo e 
persoa 
coordinadora TIC 

31/03/2023 

Software de creación de sitios 
web 

Curso de formación no uso do 
software 

Equipo directivo 

Persoa coordinadora TIC 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO13.2: Deseñar a estrutura do 
sitio web 

Equipo directivo e 
persoa 
coordinadora TIC 

30/12/2022 

Software de creación de sitios 
web 

Comunidade educativa 

Equipo directivo 

Persoa coordinadora TIC 

Enquisa de valoración do sitio 
web 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO13.3:  Lanzar o novo sitio web 

Equipo directivo e 
persoa 
coordinadora TIC 

30/06/2023 

Software de creación de sitios 
web 

Equipo directivo 

Persoa coordinadora TIC 
Conexión á rede 

Ordenadores sala informática 

Ordenador de aula 

 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 
 

Necesidades de equipamento e de 

infraestruturas 
Finalidade 

Conexión a internet por cable para o ordenador 

da biblioteca e instalación do Programa  de 

xestión de Bibliotecas Meiga 

Instalar e usar o programa de xestión de 

bibliotecas Meiga. 

Altofalantes e retroproxector fixos na sala de  

usos múltiples. 

Mellorar a calidade de imaxe e son dos contidos 
audivisuais que se proxectan en eventos 

celebrados na sala de usos múltiples. 

Asesoramento técnico á hora de crear e 

actualizar unha nova web mantendo o dominio  

e servidor actuais. 

Mellorar a estrutura, a accesibilidade e a o  

carácter responsivo da web para optimizar a 

xestión docente e o acceso a información. 

 

 

4. Avaliación do plan 

4.1.  Seguimento do Plan de Acción 
 
Toda a comunidade escolar participará no proceso de avaliación do Plan de Acción, cuxos  axentes 
responsables serán o coordinador TIC e os membros do equipo directivo. O proceso  de avaliación levarase a 
cabo durante o curso escolar 2022-23 en 2 fases diferenciadas: 
 

- Fase de avaliación procesual: Levarase a cabo nas últimas 2 semanas de cada  trimestre. Os 

instrumentos a empregar serán listas de control dixitais para valorar o  estado de execución de cada 

acción e cuestionarios con indicadores cualitativos e  cuantitativos administrados ao alumnado, 

profesorado e familias (segundo a acción o requira) a través da aula virtual do centro. Os aspectos a 

valorar serán fundamentalmente tres: o estado da execución das accións expostas no apartado 3.1., 

a valoración  dos resultados dos cuestionarios e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións 

e propostas de mellora. 

- Fase de avaliación final: Levarase a cabo en xuño de 2023. Os instrumentos a empregar serán listas 

de control dixitais para valorar os indicadores de logro de cada  obxectivo e cuestionarios con 

indicadores cualitativos e cuantitativos administrados  ao alumnado, profesorado e familias (segundo 

o obxectivo o requira) a través da aula  virtual do centro. Os resultados desta avaliación servirán como 

punto de partida para  un novo ciclo de análise da situación do centro do que se derivarán propostas 

de  mellora para actualizar o Plan Dixital. Así mesmo, volveremos a utilizar a ferramenta  SELFIE 
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comparando cos datos do Informe SELFIE previo para redeseñar o Plan de  Acción e pór en marcha 

unha versión actualizada do Plan Dixital para o curso 2023- 24. 

4.2. Propostas de mellora 
 

Os resultados obtidos nas fases de avaliación procesual e final logo de empregar os instrumentos 

mencionados no apartado 4.1. serán o punto de partida no proceso de elaboración de propostas de mellora, 

que terá lugar a partir da última semana de xuño de 2024. Estas propostas de mellora estarán organizadas en 

base ás 6 áreas de práctica establecidas no  cuestionario SELFIE (liderado, infraestrutura e equipos, 

desenvolvemento profesional continuo,  ensino e aprendizaxe, prácticas de avaliación e competencias dixitais 

do alumnado) e haberá un mínimo de 1 proposta de mellora por área. O coordinador TIC en colaboración co 

equipo directivo será o responsable de traducir as propostas de mellora en obxectivos específicos, realistas e 

avaliables, accións e indicadores de logro incluídos no Plan de Acción para o curso 2023-24, cuxo proceso de 

redacción estará completo antes do comezo de dito curso. 

5. Difusión do plan 
 
Para a consecución efectiva dos obxectivos establecidos neste Plan Dixital é fundamental  que toda a 
comunidade comunidade educativa coñeza a súa existencia e sea consciente dos  seus obxectivos. Para iso, o 
coordinador TIC e os membros do equipo directivo serán os  responsables de implementar un plan de difusión 
que se concretará nas seguintes accións: 
 

Acción Responsables Temporalización 

Reunión informativa co claustro do 
profesorado  na que, con apoio 

dunha presentación interactiva, o 
equipo de elaboración do Plan  

Dixital, exporá os seus obxectivos e 
o Plan de  Acción 

Membros 
integrantes do equipo de 

elaboración do Plan  Dixital 

Antes do 8 de 
setembro de 2022 

Publicación do Plan Dixital na páxina 
web do  centro 

Coordinador TIC 
Antes do 8 de 
setembro de 

2022 

Circular dirixida ás familias nas que 
se inclúa  unha descrición 

simplificada do Plan Dixital e  un 
enlace á URL onde poden atopar o 

texto  completo 

Coordinador TIC e  equipo 
directivo 

Antes de outubro  de 2022. 

Publicación periódica na web e nas 
redes  sociais do centro de novas 

relacionadas coas  accións e a 
consecución dos obxectivos do  Plan 

Dixital. 

Coordinador TIC en  
colaboración coas  persoas 
implicadas  en cada acción 

Ao longo do 
curso 2022-23 

Administración de enquisas de 
avaliación das  accións do Plan 

Dixital 

Coordinador TIC e  titores de 
grupo 

Ao final de cada  trimestre 
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