
PLAN DIXITAL

CPR. Plurilingüe Nuestra
Señora de los Remedios

Santiago de Compostela,
10 xuño 2022



Índice do Plan Dixital

1. Introdución
1.1. Datos básicos do centro
1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. 

Contribución do PD ao Proxecto Educativo do Centro.
1.3. Breve xustificación do mesmo
1.4. Proceso de elaboración

2. Situación de partida
2.1. Servizos dixitais e mantemento dispoñible
2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
2.3. Análise DAFO

3. Plan de Acción
3.1. Obxectivos, Indicadores e Accións
3.2.  Necesidades  de  equipamento  e  de  infraestruturas
tecnolóxicas

4. Avaliación do PD
4.1. Seguimento do Plan de Acción
4.2. Propostas de mellora (revisión)

5. Difusión do PD



1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do centro: CPR. Plurilingüe Nuestra Señora de los Remedios

Dirección: Rúa das Orfas, 5. CP: 15703. Santiago de Compostela.

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

Páxina web: www.colexiodosremedios.com

No curso 2021/22 o centro conta con dúas liñas, distribuidas como
se indica a continuación.

Etapas Educativas:

- Educación Infantil. 2º ciclo: 4º EI, 5º EI e 6º EI

- Educación Primaria. 1º a 6º EP

- Educación Secundaria: 1º a 4º ESO

Número de alumnado: 600

- EI: 107 alumnos

- EP: 282 alumnos

- ESO: 211 alumnos

Número de profesores: 43

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

O CPR. Plurilingüe Nuestra Señora de los Remedios é un centro
concertado,  sostido  con  fondos  públicos  nas  etapas  de  Educación
Primaria e ESO, e que conta ademáis co segundo ciclo de Educación
Infantil. Atópase situado na Rúa das Orfas, no casco histórico da
cidade de Santiago de Compostela. O conxunto do centro educativo conta
cun edificio considerado edificio histórico.

O  nivel  socioeconómico  e  cultural  é  de  nivel  medio/baixo.
Contamos entre o noso alumnado con familias estranxeiras (de recente
chegada ao país), alumnos NNEE e NEAE. A maioría do alumnado que acude
ao  centro  e  as  súas  familias  están  familiarizados  coas  novas
tecnoloxías, especialmente dende á situación vivida no ano 2020 coa
suspensión das clases presenciais por mor da covid-19.

Todos  os  centros  educativos  sostidos  con  fondos  públicos  da
Comunidade Autónoma elaboraron o seu Plan Dixital durante o curso
escolar 2021/22, un documento público que deberá formar parte do PEC e
se facilitará a toda a comunidade educativa.

O Plan Dixital de Centro ten como obxectivo poñer en marcha as
actuacións  que  conduzan  á  consecución  da  transformación  dixital
educativa. Este concepto inclúe o conxunto de accións orientadas á
mellora e modernización dos procesos, os hábitos e comportamentos dos



centros educativos e das persoas, que facendo uso das tecnoloxías
dixitais, melloren  a súa capacidade  de  facer fronte  aos  retos da
sociedade actual.

Coa implantación da LOMLOE no curso 2022/23 este Plan Dixital
busca contribuir a mellorar a competencia dixital de profesorado e
alumnado;  busca  mellorar  as  infraestruturas  e  material  dixital
dispoñible no centro, de xeito máis específico entre o alumnado ESO,
coa chegada de novas materias como Tecnoloxía e Dixitalización en 1º e
2º ESO e Educación Dixital en 3º e 4º ESO.

O  Plan  Dixital  tamén  pretende  mellorar  os  procesos
administrativos e de xestión educativa do centro, que cada vez tenden
máis a súa dixitalización.

1.3. Breve xustificación do mesmo

O contexto normativo que marca a elaboración do Plan Dixital do
noso centro é a seguinte.

A LOE 2/2006, de 3 maio establece:

-Art. 111 bis Tecnoloxías da Informacion e Comunicación.

*1. As condicións nas que se debe desenvolver a xestion dos datos
académicos  do  alumnado  de  xeito  que  se  cumpran  os  protocolos  de
protección  de  datos  e  se  empreguen  formatos  que  garantan  a
interoperabilidade entre os diferentes sistemas empregados no sistema
educativo estatal.

*Faise  referencia  aos  contornos  virtuais  de  aprendizaxe,  as
características destes e ao seu emprego dentro da vida académica.

*5. Faise fincapé na necesidade de que as diferentes administracións
educativas  promovan  o  emprego  das  Tecnoloxías  da  Información  e  a
Comunicación como método axeitado e valioso para levar a cabo tarefas
de ensino e aprendizaxe procurando a eliminación de condutas de risco.

* As administracións educativas revisarán os marcos de referencia da
competencia dixital que orienten á formación inicial e permanente do
profesorado de xeito que se facilite a implantación dunha cultura
dixital nas aulas.

*  As  administracións  educativas  velarán  polo  acceso  de  todo  o
estudantado aos recursos dixitais precisos que garantan a igualdade de
oportunidades entre todos os escolares.

- Art 121 O proxecto educativo de Centro

O proxecto educativo de centro recollerá asimesmo a estratexia dixital
do centro de acordo co establecido no Art 111bis.5.

- Art 122 Competencias da Dirección do Centro

Inclúe  dentro  das  competencias  das  persoas  directoras  promover  a
innovación e experimentación con novos métodos de ensino encamiñados a
acadar os obxectivos propostos no PEC.

Disposicións adicionais:

- 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 2021/22.

Disposición adicional quinta. Plan Dixital de centro.

- 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 educativos no
curso 2021/22.

Disposición adicional terceira. Plan Dixital de centro.

Os centros docentes elaborarán no curso 2021/22 o seu plan dixital de
acordo coas instruccións que se diten.

-  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 2021/22.

1.4. Proceso de elaboración

Para o proceso de elaboración do Plan Dixital de Centro creouse
un Grupo de Traballo S2105009 – Plan dixital de centro.

Membros:
- Dávila Queiruga, José Ramón
- Díaz Salvado, María Elena (coordinadora GT PDC)
- Dobarro Landeira, Adrián
- Gómez Feás, Francisco Javier
- Tresgallo López, Pablo

Todos os membros participaron nas sesións de traballo grupal e
individual, nas sesións formativas e nas enquisas relativas ao proceso
de creacion do PD dende 05/11/2021 até 30/06/2022, con recoñecemento
de 20 horas de traballo para membros e de 50 horas de traballo para a
persoa coordinadora.

O asesoramento e seguimento foi levado por:
- CAFI, asesora: Mª Carmen Vieites Salvado, con reunións de control
trimestrais.
- Consellería de Educación da Xunta de Galicia a través de Fprofe
- Aula virtual para coordinadores “Equipo ADIX_1 Santiago”, mentora:
Ángela  Mª  Novo  Platas,  con  reunións  de  asesoramento  e  control
trimestrais presenciais no centro e telemáticas.
- Coordinadora do centro: María Elena Díaz Salvado, a través de Teams 
e reunións presenciais.

2. Situación de partida

2.1. Servizos dixitais e mantemento dispoñible

Como  centro  concertado  sostido  con  fondos  públicos  parte  do
equipamento foi adquirido co orzamento do concerto, con fondos propios



e coas axudas da Administración Pública a través de programas como
Abalar; no que respecta ás infraestruturas a situación é similar.

Descrición xeral das infraestruturas e conectividade: o centro
conta con conexión de datos a internet, 1 servidor e conexión wifi en
case  todo  o  edificio,  telefonía  e  megafonía  interna,  conexións
cableadas, sen fíos e electrónica de rede.

Descrición  xeral  das  plataformas  e  servizos  dixitais  xerais:
correo electrónico, páxina web, aula virtual (aloxada no servidor do
centro), XADE, UAC. Non dispoñemos de soporte Abalar.

Equipamento dispoñible (seguindo as categorías establecidas por
AMTEGA): a maioría do equipamento é propio (adiquisión e mantemento);
só os portátiles Abalar, 2 carros de carga, 2 pizarras dixitais e 2
portátiles procederon da Administración pública.

1 Aula de Informática
1 Laboratorio de Idiomas
4 carros de carga con portátiles Abalar
1 ordenador de mesa, canón, pizarra e altofalantes por aula
1 Sala de Impresión
1 Sala de Profesores
1 Biblioteca Escolar
1 Salón de Actos
Despachos:  Dirección,  Xefatura  Estudos,  Secretaría,

Administración e Dpto. Orientación.
1 Taller, 1 Aula Música-Plástica, 1 Aula BEDA (conversación

inglés), que nestes momentos coa situación provocada pola covid-
19  non  están  dispoñibles,  foron  reconvertidas  en  aulas
convencionais.
Servizos dixitais educativos corporativos: Plataforma Educamos

con acceso a Office365 e Teams educativo.
Xestión de mantemento do equipamento do centro: servizo técnico

externo, contratado polo centro.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

As fontes empregadas foron:
- Autoavaliación SELFIE. Na táboa reflíctese a información do

resumo das áreas do informe SELFIE de cada etapa educativa avaliada.
No noso centro realizáronse dúas enquisas SELFIE, unha para Educación
Infantil e Primaria, outra para a ESO.

A  participación  na  enquisa  SELFIE  tivo  un  amplo  seguimento
(entre  paréntese  figura  nº  participantes  avaliados/  nº  total
participantes establecido). Entre o profesorado non participaron os
profesores con menos de dous anos de experiencia docente no centro, os
profesores en comisión de servizos e excedencia.

Educación Infantil e Primaria ESO
- Equipo Directivo: 100% (2/2) - Equipo Directivo: 67% (2/3)
- Profesorado: 64% (16/25) - Profesorado: 79% (15/19)
- Alumnado (5º-6º EP): 84% (78/83) - Alumnado (ESO): 89% (188/211)

Áreas Grupos

Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP
Post 
Secundaria

A-Liderado

Equipo Direct. 2.5 2
Profesorado 3 2.9
Alumnado - -



B-Colaboración e redes

Equipo Direct. 2.1 2.4
Profesorado 2.6 2.3
Alumnado 3.3 2.6

C- Infraestructuras e Equipos

Equipo Direct. 2.7 2.5
Profesorado 2.8 2.7
Alumnado 3.7 2.3

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 2.8 2.3
Profesorado 2.9 2.8
Alumnado - -

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3.5 2.6
Profesorado 3.7 3.5
Alumnado - 3.7

F -  Pedagoxía: 
Implementación na aula

Equipo Direct. 2.8 2.3
Profesorado 3.1 2.9
Alumnado 3.1 2.2

G- Prácticas de avaliación

Equipo Direct. 2.2 2.1
Profesorado 2.7 2.6
Alumnado - 2.2

H- Competencias dixitais do 
alumnado

Equipo Direct. 3.2 2.3
Profesorado 3 3
Alumnado 3.4 2.5

- Test CDD:

A participación segundo perfil do profesorado (Táboa 1.3 do infore
grupal do TestCDD)

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

DEFINITIVO 29 40 72,5%%

PROVISIONAL - - -

INTERINO - - -

SUBSTITUTO 1 3 33,3%

AUTÓNOMOS RELIXIOSOS 1 2 50%

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

Puntuación media do test  
(sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do test  en 
Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia en 
Galicia

65 B1 Integrador/a 76,4 B1 Integrador/a

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

Puntuación media do test 
(sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do test
en Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia
en Galicia

ED. INFANTIL 68,2 B1 Integrador/a 68,2 B1 Integrador/a

ED. PRIMARIA 58,4 A2 Explorador/a 77 B1 Integrador/a

ED. ESO 72,9 B1 Integrador/a 79,2 B1 Integrador/a

ENR 47 A2 Explorador/a 75,5 B1 Integrador/a

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

Total profesorado no nivel de 
competencia

%  de profesorado participante neste 
nivel



A1 - -

A2 16 51,6%

B1 14 45,2%

B2 1 3,2%

C1 - -

C2 - -

TOTAL 31 100%

2.3. Análise DAFO 

A partir do informe SELFIE e Test Competencia Dixital Docente
(TestCDD), o centro elaborou unha análise DAFO que é de utilidade para
a análise da situación e para a elaboración das liñas fundamentais do
Plan de Acción.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUCTURAS-
EQUIPAMENTO

1. Equipación informática en todas as aulas do centro 1. Soporte técnico insuficiente
2. Falta de orzamento para renovación de equipos
3. Aula de informática (espazo pouco axeitado)
4. Falta de seguridade na rede, na wifi e nos 
equipos
5. Rede lenta e wifi pouco potente

PERSOAL DOCENTE

1. Mellora na dixitalización do profesorado dende a crise da 
COVID-19
2. Emprego xeralizado da tecnoloxía e recursos dixitais para 
tarefas académicas
3. Comunicación permanente entre o profesorado, as familias 
e o alumnado mediante app institucional propia

1. Falta de formación dixital adaptada ás 
necesidades de cada docente
2. Falta de tempo para formación dixital
3. Falta de creación de materias dixitais propios
4. Non empregar XADE para a xestión de faltas de 
asistencia do alumnado
5. Frear ou ralentizar a mellora da competencia 
dixital adquirida polo profesorado dende a crise da 
COVID-19
6. Falta de debate e intercambio de experiencias 
docentes sobre ensinanza/aprendizaxe con novas 
tecnoloxías (especialmente docencia telemática e 
mixta)

ALUMNADO

1. Nativos dixitais 
2. Mellora da dixitalización no ámbito escolar dende a crise da 
COVID-19
3. Acceso masivo ao entorno virtual docente propio do centro 
(Educamos, Office365 e Teams)

1. Dificultades para realizar tarefas escolares polo 
emprego masivo do smartphone como dispositivo 
electrónico principal de traballo
2. Brecha dixital
3. Falta de formación dixital no ámbito escolar
4. Seguridade na rede
5. Emprego de equipos electrónicos individuais de 
xeito simultáneo en distintas aulas inviable

FAMILIAS

1. Emprego xeralizado de smartphone para comunicación co 
centro (app institucional propia)
2. Mellora na dixitalización das familias para a comunicación e
información académica dos alumnos dende a crise da COVID-
19

1. Xestión da información sobre dixitalización e 
conectividade das familias insuficiente
2. Conectividade das familias (brecha dixital e 
situacións de exclusión social)
3. Ausencia dun sistema de xestión de recursos 
dixitais para familias en situación de brecha dixital
4. Equipos electrónicos axeitados 
5. Seguridade (redes, control parental)

OFERTA

1. Comedor
2.  Pequenos madrugadores
3. Ludoteca
4. Transporte escolar

1. Actividades extraescolares
2. Falta de oferta de Robótica

ORGANIZACIÓN 
DE CENTRO

1. Xestión económica do centro dixitalizada
2. Web do centro
3. Existencia dun entorno virtual docente institucional 
(Educamos, Office 365 e Teams) coñecido por toda a 
comunidade educativa dende a crise da COVID-19

1. Falta dunha Estratexia Dixital de centro
2. Falta de dixitalización de tarefas administrativas
3. Redes sociais



EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS
C

A
T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA

1. Ter soporte Abalar para AV 
2. Subvencións para adquisición de equipos
3. Oferta de cursos para formación de profesorado en 
competencia dixital

1. Falta de soporte Abalar para centro concertado

LEXISLACIÓN

1. Apoio para a protección de datos de empresa 
especializada no centro

1. Falta de coñecemento da normativa sobre protección 
de datos
2. Descoñecemento do Equipo Directivo da normativa 
para adquisición/renovación de equipos informáticos 
3. Normas dereitos de autor e licenzas de uso

3.1. Plan de Acción

O seguinte Plan de Acción Dixital aparece secuenciado en relación ao
DAFO.  Incluimos  todos  os  obxectivos  importantes,  específicos,
medibles,  alcanzables,  relevantes  e  axustados  ao  marco  temporal
establecido) que queremos conseguir.
Os obxectivos están contextualizados a áreas de mellora en relación
coas áreas do Marco Europeo para Organizacións Educativas Dixitalmente
Competentes (DigCompOrg).
Para  cada  obxectivo  cumprimentouse  unha  táboa  que  recolle  esta
información. A mesma táboa empregarase para facer o seguimento de cada
obxectivo na fase de avaliación do Plan.



Plan de Acción 

Área: INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO

“Área/s de mellora”: Infraestruturas e Equipamento
1. OBXECTIVO: Mellorar a rede e wifi pouco potente do centro  Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo e Servicio técnico do centro Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Velocidade de rede lenta e zonas sen cobertura wifi.

Valor de partida 50,00%

Valor previsto e data 75,00% Curso 2022-23 (xuño)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Mellora da 
velocidade de rede no
centro

Equipo Directivo
Técnico

Curso 2022-23

Conexión de datos cunha 
velocidade nominal 
mínima de 100 Mbps.
Orzamento.
Contrato con 
teleoperadora.

Realizouse o cambio

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.2: Mellora da 
cobertura wifi do 
centro

Equipo Directivo
Técnico Curso 2022-23

Orzamento para a 
adquisición e 
instalación de módems e 
routers.

Realizouse a compra de 
material e realizouse o
cambio

Realizada
Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: Infraestruturas e Equipamento
2. OBXECTIVO: Mellorar a seguridade na rede, na wifi e nos equipos  Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo e Soporte técnico do centro Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% intervencións para solucionar os problemas detectados



Valor de partida 40,00% 

Valor previsto e data 90,00% solucionado Curso 2022-23 (xuño)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Cambio de 
contrasinais da rede 
cada curso escolar

Técnico Curso 2022-23 Dispoñibilidade horaria 
do técnico

Realizouse o 1º cambio 
en setembro 2022
Realizouse o 2º cambio 
en xullo 2023

Realizada
Aprazada

Pendente

AO2.2:Cambio de 
contrasinais da wifi 
cada curso escolar

Técnico Curso 2022-23 Dispoñibilidade horaria 
do técnico

Realizouse o 1º cambio 
en setembro 2022
Realizouse o 2º cambio 
en xullo 2023

Realizada
Aprazada

Pendente

A02.3: Instalación de
antivirus en todos os
ordenadores 
empregados por 
profesorado e 
alumnado

Técnico 1º trimstre 2022-
23

Dispoñibilidade horaria 
do técnico
Orzamento

Realizouse a 
instalación.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Instalación de
antivirus de máis 
seguridade nos 
ordenadores de 
Dirección e 
Secretaría

Técnico
Equipo Directivo Setembro 2022

Dispoñibilidade horaria 
do técnico
Orzamento

Realizouse a 
instalación.

Realizada
Aprazada

Pendente

A02.5: Instalación 
dun filtro (control 
tipo parental) para 
navegación nos 
ordenadores da Aula  
de Informática, 
Laboratorio de 
Idiomas e en todos os

Técnico
Equipo Directivo

1º trimestre 2022 Dispoñibilidade horaria 
do técnico
Orzamento (de ser 
necesario)

Realizouse a 
instalación.

Realizada
Aprazada
Pendente



ordenadores 
portátiles 

“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
3. OBXECTIVO: 

Dispoñer dunha asistencia técnica eficaz para resolver os problemas cos equipos dixitais 
do centro

 Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo e Coordinador/a TIC Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% de incidencias resoltas polo técnico do centro

Valor de partida 35,00%

Valor previsto e data 90,00% de incidencias resoltas polo técnico Curso 2022-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Creación dun 
sistema automatizado 
de partes de 
incidencia 
informática

Técnico
Coordinador/a TIC

1º trimestre 2022-
23

Formulario online
Se se fixo o formulario
online e divulgouse ao 
profesorado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Ampliación do 
número de horas do 
técnico informático 
que fai o mantemento 
no centro

Equipo Directivo Xullo 2023 Orzamento Se o Equipo Directivo o
fixo

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO
4. OBXECTIVO: Substituir e/ou actualizar e mellorar as instalacións (Aula Informática) e equipos.  Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo e Técnico informático do centro Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Cantidade de instalacións (aula Informática) e equipos mellorados, actualizados e/ou renovados

Valor de partida Non contamos con Aula de Informática e a maioría dos equipos precisan renovación ou actualización.

Valor previsto e data
80% das accións levadas a cabo coa renovación  da Aula de 
Informática e actualización/renovación realizada e operativa de 
equipos.

Curso 2022-2023 (xuño)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1:
Mellorar a Aula de 
Informática e 
actualizar/renovar os
equipos en ambas

Equipo Directivo
Técnico

1º trimestre 2022-
23 Orzamento

Renovación da Aula de 
Informática.
Actualización/
renovación dos equipos

Realizada

Aprazada

Pendente

Área: PERSOAL DOCENTE

“Área/s de mellora”: PERSOAL DOCENTE

1. OBXECTIVO: 
Mellorar a competencia dixital de cada docente aumentando o tempo para a formación 
dixital.

 Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo e Consellería de Educación Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% docentes con boa ou mellor competencia dixital

Valor de partida 20,00%

Valor previsto e data 60,00% de docentes con mellores coñecementos dixitais. Curso 2022-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER



DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Crear unha 
enquisa que analice 
as necesidades 
específicas de cada 
docente en 
competencia dixital.

Equipo Directivo
Coordinador/a TIC

Outubro 2023 Planificación do tempo.
Orzamento

Se o Equipo Directivo o
realizou.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.2: Coordinar e 
organizar as 
formacións para 
profesorado sobre 
ferramentas dixitais.

Consellería de 
Educación, 
sindicatos e 
institucións 
públicas e 
privadas.
Centro educativo.

Curso 2022-23

Temporalización 
(reorganizar o tempo 
adicado a outro tipo de 
formacións) 
Oferta de cursos de 
entidades públicas e 
privadas
Orzamento (de ser 
necesario).

Se a Consellería e 
outras institucións 
ofertaron os cursos 
formativos e o 
profesorado adicou 
tempo a realizar cursos
formativos.

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.3: Difundir 
cursos relacionados 
coa ofimática de 
institucións públicas
e privadas.

Consellería de 
Educación e 
outras 
institucións 
públicas e 
privadas

Curso 2022-23
Planificación do tempo.
Orzamento

Se a Consellería e 
outras institucións 
ofertaron os cursos de 
ofimática e o 
profesorado adicou 
tempo a realizar cursos
ofertados.

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.4: Continuar coa 
actualización e 
mantemento da Web do 
centro, introducindo 
nela os blogs 
didácticos do centro.
 

Equipo Directivo
Equipo TIC
Técnico

Curso 2022-23
Acceso directo na web do
centro do apartado Blogs
didácticos.

Se se fixo e se a 
comunidade educativa os
coñece.

Realizada
Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: PERSOAL DOCENTE
2. OBXECTIVO: Aproveitar a oferta de cursos de formación en competencia dixital para profesorado  Acadado

              
RESPONSABLE:

Consellería de Educación da Xunta de Galicia, Equipo Directivo e Coordinador/a 
TIC

Non 
acadado



INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO % de cursos ofertados e realizados polo profesorado do centro

Valor de partida 00,00%

Valor previsto e data 50,00% Xullo 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Realización de
cursos de mellora da 
competencia dixital 
do profesorado de 
Educación Infantil

Equipo Directivo
Profesorado
Equipo TIC

Curso 2022-23

Oferta pública (Xunta de
Galicia)
Oferta formativa de 
sindicatos (Educación).
Oferta formativa 
entidades privadas.
Planificación do 
tempo/horarios do 
profesorado.
Orzamento (de ser 
preciso)

Número de cursos 
solicitados e 
realizados.
Seguemento do número de
profesores que 
realizaron curso.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO2.2:Realización de 
cursos de mellora da 
competencia dixital 
do profesorado de 
Educación Primaria

Equipo Directivo
Profesorado
Equipo TIC

Curso 2022-23

Oferta pública (Xunta de
Galicia)
Oferta formativa de 
sindicatos (Educación).
Oferta formativa 
entidades privadas.
Planificación do 
tempo/horarios do 
profesorado.
Orzamento (de ser 
preciso)

Número de cursos 
solicitados e 
realizados.
Seguemento do número de
profesores que 
realizaron curso.

Realizada
Aprazada

Pendente

A02.3: Realización de
cursos de mellora da 
competencia dixital 
do profesorado de 
Educación Secundaria 
Obrigatoria

Equipo Directivo
Profesorado
Equipo TIC

Curso 2022-23 Oferta pública (Xunta de
Galicia)
Oferta formativa de 
sindicatos (Educación).
Oferta formativa 
entidades privadas.
Planificación do 

Número de cursos 
solicitados e 
realizados.
Seguemento do número de
profesores que 
realizaron curso.

Realizada

Aprazada

Pendente



tempo/horarios do 
profesorado.

Área: ALUMNADO

“Área/s de mellora”: ALUMNADO
1. OBXECTIVO: 

Evitar a brecha dixital que pode causar a situación actual entre os estudantes con 
recursos e cos que non os teñen (especialmente de 5º Primaria a 4º ESO)

 Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO % do alumnado que non dispón dos medios suficientes ou necesarios para poder traballar

Valor de partida 50,00%

Valor previsto e data 80,00% Setembro 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Crear un 
formulario anual 
sobre recursos e 
equipamento dixital 
do alumnado

Equipo Directivo
Equipo TIC

Outubro 2023
Formulario online e en 
papel dispoñible para as
familias e alumnado Se se fixo e se cubriu

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.2: Volcar 
anualmente a 
información do 
formulario para a 
detección das 
necesidades do 
alumnado

Equipo TIC
Profesores 
titores

Outubro 2023 Tabla Excel colaborativa
por etapas/cursos/aulas

Se se fixo e se 
volcaron os datos

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.3:Actualizar e Equipo Directivo Curso 2022-23 e Orzamento Se foron adquiridos Realizada
Aprazada



incrementar os 
equipos dixitais para

seguintes Subvencións de 
institucións públicas ou
privadas

polo centro
Pendente

A01.4: Fomentar o 
emprego dos equipos 
electrónicos na aula 

Profesorado Curso 2022-23 e 
seguintes

Equipos electrónicos 
suficientes

Se foron empregados 
polo profesorado

Realizada
Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: ALUMNADO
2. OBXECTIVO: 

Competencia dixital a nivel usuario medio en Sistemas operativos e Ofimática en alumnado 
de 1º a 4º ESO

 Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo e equipo docente asignado Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% de alumnado que sabe realizar as operacións básicas en Sistemas Operativos (Linux e Windows) e Ferramentas 
Ofimáticas

Valor de partida 25,00%

Valor previsto e data 75,00% Curso 2022-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Detección do 
nivel do alumnado 

Equipo Directivo
Equipo TIC Setembro 2022

Aula de Informática 
operativa.
Probas iniciais

Que todo o alumnado o 
faga

Realizada
Aprazada
Pendente

AO2.2: Aplicar un 
programa de adquisición 
da competencia 

Equipo docente 
asignado

Outubro-Decembro 
2022 2023 Plan Dixital a aplicar

Que o alumnado sexa 
quen de desenvolver as 
accións requeridas

Realizada
Aprazada
Pendente

Área: FAMILIAS

“Área/s de mellora”: FAMILIAS
1. OBXECTIVO: 

Aumentar a comunicación entre profesorado e as familias a través das diferentes canles de
comunicación (Plataforma educativa propia e RR.SS.)

 Acadado

              Equipo Directivo, Equipo Community Manager (CM) e Profesorado Non 



RESPONSABLE: acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO % de familias que teñen acceso as diferentes canles de comunicación

Valor de partida 70,00% 

Valor previsto e data 85,00% Xullo 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Aumentar a 
comunicación por medios 
dixitais por parte do centro
nas comunicacións coas 
familias

Equipo Directivo
Equipo CM
Profesorado

Curso 2022-23

Planificación do tempo.
Equipos electrónicos e 
software axeitados.
Calendario de 
actividades e 
celebracións anual.

Se se fixo

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.2: Fomentar a 
participación de todo 
profesorado nas diferentes
RR.SS.  utilizando as 
tecnoloxías dixitais

Equipo Directivo
Equipo CM
Profesorado

Curso 2022-23

Planificación do tempo.
Equipos electrónicos e 
software axeitados.
Calendario de 
actividades e 
celebracións anual.

Se se fixo

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.3: Mellorar o 
Plan de Comunicación 
do centro

Equipo Directivo 1º trimestre 2022-
23

Planificación de 
reunións para establecer
as pautas e instruccións
para mellorar a 
comunicación dixital coa
Comunidade Educativa.
Reelaborar o Plan de 
Comunicación do centro.

Se se fixo e se 
divulgou a toda a 
Comunidade Educativa 
por medios dixitais.

Realizada
Aprazada

Pendente

Área: OFERTA

“Área/s de mellora”: OFERTA

1. OBXECTIVO: 
Mellorar a divulgación dixital da Oferta educativa e de servizos complementarios do 
centro

 Acadado



              
RESPONSABLE: Equipo Directivo, Equipo Community Manager, Equipo TIC, Responsable da web Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Interaccións en RR.SS. e número de visitas e descargas dos documentos informativos sobre oferta

Valor de partida Divulgación na web do centro estática

Valor previsto e data Divulgación na web do centro estática e RR.SS. Curso 2022-23 (xuño)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Crear 
documentos sobre os 
servizos dispoñibles 
no centro en varios 
formatos.

Equipo Directivo
Equipo CM
Equipo TIC
Responsable da 
web

Xullo 2023

Dípticos, trípticos e 
infografía orixinais 
sobre a oferta educativa
e de servizos.
Publicacións periódicas 
en RR.SS. sobre 
servizos.

Elaboración dos 
documentos.
Divulgación na web e en
RR.SS. dos mesmos.

Realizada

Aprazada

Pendente

Área: ORGANIZACIÓN DE CENTRO

“Área/s de mellora”: ORGANIZACIÓN DE CENTRO
1. OBXECTIVO: Conseguir que o centro teña toda a actividade administrativa dixitalizada.  Acadado

              
RESPONSABLE: Secretaría, Dirección e Administración Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% actividades administrativas dixitalizadas e resoltas online

Valor de partida 25,00%

Valor previsto e data 60,00% da actividade administrativa dixitalizada Curso 2022-23 (xullo)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

Realizada



AO1.1: Programar os 
procesos 
administrativos 
básicos vía 
telemática.

Equipo Directivo
Contable do 
centro
Secretaría

Curso 2022-23

Tempo semanal 
planificado.
Formularios online 
necesarios na web e na 
plataforma educativa do 
centro.

Se se levou a cabo e se
divulgou o seu 
funcionamento

Aprazada

Pendente

AO1.2: Incentivar o 
uso dos formularios 
de tramitación de 
procesos 
administrativos 
online entre as 
familias.

Equipo Directivo
Secretaría
Coordinador/a TIC
Profesorado

Curso 2022-23
Orzamento
Tempo determinado 
adicado para o fin.

Se se realizou e se as 
familias o empregan 
(mín. 50,00% de 
solicitudes de 
tramitación resoltas)

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.3: Crear 
formularios de 
autorización 
(dereitos de imaxe, 
actividades e saídas 
escolares) online 
para familias.

Equipo Directivo
Secretaría
Coordinador/a TIC
Profesorado

1º-2º trimestre 
2022-23

Formulario autorización 
online sobre dereitos de
imaxe.
Formulario autorización 
online sobre actividades
complementarias e 
extraescolares.
Planificación dos tempos
de adicación para o fin.

Se se realizou, se 
divulgou ao 
profesorado/familias e 
se as familias o 
empregan (mín. 50,00% 
de solicitudes)

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.4: Reservar aulas
e recursos online.

Equipo Directivo
Coordinador/a TIC
Profesorado 

Curso 2022-23

Enlace de reserva de 
aulas e recursos.
Calendario de reserva 
online sincronizado coa 
web e/ou Teams.

Se se realizou, se 
divulgou e se o 
profesorado o emprega 
(mín. 50,00% de 
solicitudes)

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.5: Habilitar 
sistema de rexistro 
de horas do persoal

Equipo Directivo 1º-2º trimestre 
2022-23

Establecer sistema 
automatizado e 
dixitalizado (tarxeta, 
recoñecemento dactilar 
ou facial)

Se se realizou, se 
divulgou o seu 
funcionamento e se se 
emprega 

Realizada
Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: ORGANIZACIÓN DE CENTRO
2. OBXECTIVO: Mellorar a presenza e interacción en RR.SS. co alumnado e familias  Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo, Equipo CM, Profesorado Non 

acadado



INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO % interaccións, retroalimentación, réplicas de contidos publicados en RR.SS.

Valor de partida 35,00% 

Valor previsto e data 60,00% de mellora nas  interaccións, retroalimentación, réplicas
de contidos

Curso 2022-23 (xuño)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

A02.1: Crear un 
calendario de 
publicacións semanal,
mensual e anual en 
RR.SS.

Equipo Directivo
Equipo CM
Profesorado

1º trimestre 2022-
23

Calendario de 
publicacións online 
organizado por medio dun
canal de Teams.

Se se levou a cabo e se
divulgou o seu 
funcionamento

Realizada
Aprazada

Pendente

AO2.2: Mellorar os 
contidos publicados 
nas distintas RR.SS.

Equipo Directivo
Equipo CM
Profesorado

Curso 2022-23

Equipo Teams de 
Community Manager.
Perfís en IG (reels e 
lives) e FB con stories.
Calendario de 
publicacións.
Organización de 
etiquetas para 
publicacións.

Se se levou a cabo e se
divulgou o seu 
funcionamento

Realizada
Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: ORGANIZACIÓN DE CENTRO
3. OBXECTIVO: Planificar a Estratexia dixital do centro  Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Plan de Estratexia dixital do centro (DAFO, Obxectivos, Equipamento electrónico definido, Análise do entorno 
virtual de aprendizaxe máis axeitado para o centro, Valoración da entrada en EDIXGAL no curso 2023-24, etc.)

Valor de partida 30,00% de planificación

Valor previsto e data 75,00% de efectividade da posta en marcha do novo plan 
estratéxico dixital Curso 2022-23 (1º trimestre 2023)

ACCIÓNS A DESENVOLVER



DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Establecer 
unha Estratexia 
dixital de centro

Equipo Directivo
Curso 2022-23

DAFO
Obxectivos definidos
Infraestruturas e 
equipamento electrónico 
definido e adquirido
Sistemas de seguemento e
mellora
Temporalización (entre 4
e 5 anos)

Se se fixo e se deu a 
coñecer á comunidade 
educativa

Realizada
Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: ORGANIZACIÓN DE CENTRO

4. OBXECTIVO: 
Mellorar a comunicación interna/externa creando un grupo de traballo internivel para 
coordinar o uso dos recursos dixitais entre o profesorado.

 Acadado

              
RESPONSABLE: Xefatura de Estudos Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Formación dun grupo de traballo organizado por etapas (Infantil + Primaria e 2º Ciclo Primaria + Secundaria)

Valor de partida 0

Valor previsto e data Entre 14 e 16 profesores 1º trimestre 2022-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1:Crear un grupo 
de traballo 
internivel

Xefatura de 
Estudos

1º trimestre 2022-
23

1 titor/a Infantil
3 titores Primaria (un 
por cada dous cursos)
2 titores ESO (un por 
cada Ciclo)
4 profesores 
especialistas (Inglés, 
EF, Música, PT e AL)
6 Xefes de deparnto ESO 

Se se fixo e se o grupo
de traballo funciona

Realizada

Aprazada



(Linguas, Linguas 
Estranxeiras, Ciencias 
Sociais, Educación 

Pendente

Área: ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

“Área/s de mellora”: ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
1. OBXECTIVO: Ter soporte Abalar para AV  Acadado

              
RESPONSABLE: Consellería de Educación da Xunta de Galicia Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Acadado/Non acadado

Valor de partida 00,00%

Valor previsto e data 100,00% 1º trimestre 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Solicitar a 
Consellería de 
Educación a inclusión
no espazo Abalar das 
AV dos centros 
concertados

Equipo Directivo Curso 2022-23 Abalar
Se foi concedido pola 
Consellería de 
Educación

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.2: De non 
acadarse o A01.1 o 
centro ten que 
actualizar a AV 
propia até versión 
3.11

Técnico
Coordinador/a TIC

1º trimestre 2022-
23

Dispoñibilidade horaria 
do técnico

Se se fixo
Realizada

Aprazada



Pendente

A01.3: De non 
acadarse o A01.1 o 
centro ten que 
mellorar os 
protocolos de 
seguirdade na AV 
propia (pasar de 
http:// a https://)

Técnico
Coordinador/a TIC

1º trimestre 2022-
23

Dispoñibilidade horaria 
do técnico Se se fixo

Realizada
Aprazada

Pendente

Área: LEXISLACIÓN

“Área/s de mellora”: LEXISLACIÓN
1. OBXECTIVO: Mellorar o coñecemento da normativo a sobre protección de datos  Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo e Comunidade educativa Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO % profesorado coñecedor do marco normativo sobre protección de datos

Valor de partida Protocolo de protección de datos da Consellería de Educación

Valor previsto e data 100% de aplicación da normativa sobre protección de datos Curso 2022-23 (xuño)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Coñecer a 
normativa sobre 
protección de datos 
actual

Equipo Directivo 1º trimestre 2022-
23

Normativa existente en 
PDF en canal de Teams Se se fixo e se coñece

Realizada
Aprazada

Pendente



AO1.2: Coñecer as 
directrices da 
empresa contratada 
polo centro para a 
xestión de protección
de datos

Equipo Directivo
Persoa 
coordinadora

1º trimestre 2022-
23

Reunión informativa co 
Equipo Directivo, 
empresa e profesorado

Se o Equipo Directivo a
fixo

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Elaborar un 
protocolo de 
protección de datos.

Equipo Directivo
Persoa 
coordinadora

1º – 2º trimestre 
2022-23

Equipo Directivo
Profesorado
PAS
Familias e ANPA

Protocolo realizado e 
aprobado en Claustro e 
Consello Escolar.
Divulgación do 
protocolo entre a 
Comunidade Educativa.

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.4: Volcar datos 
do formulario de 
dereitos de imaxe do 
alumnado.

Equipo Directivo
Equipo TIC
Profesorado titor

1º trimestre 2022-
23

Formulario online/papel 
dos dereitos de imaxe do
alumnado.
Excel para volcado de 
datos por 
etapa/curso/aula 
(actualizable 
anualmente)

Se se fixo e se coñece

Realizada
Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: LEXISLACIÓN
2. OBXECTIVO: 

Coñecer as normas básicas sobre dereitos de autor e licenzas de uso de material 
audiovisual, dixital e copia en papel.

 Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo Directivo e Equipo TIC Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO % de coñecemento sobre dereitos de autor e licenzas de uso

Valor de partida 65%

Valor previsto e data 90% de aplicación entre profesorado e alumnado Curso 2022-22 (xuño)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN  RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO



AO2.1: Coñecer a 
normativa sobre 
dereitos de autor 
vixente

Equipo Directivo
Equipo TIC

1º-2º trimestre 
2022-23

Normativa existente en 
PDF en canal de Teams. Se se fixo e se coñece

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Coñecer as 
licenzas de uso de 
material audiovisual 
e dixital

Equipo Directivo
Equipo TIC

1º-2º trimestre 
2022-23

Normativa existente en 
PDF en canal de Teams.
Normativa específica 
Creative Commons 
License.

Se se fixo e se coñece

Realizada

Aprazada

Pendente



3.2 Necesidades  de  equipamento  e  de  infraestruturas
tecnolóxicas

Recursos  dixitais  dispoñibles  e  estado  dos  mesmos  (curso
2021/22)

MATERIAL NOME Nº UNIDADES ESTADO DE CONSERVACIÓN

 ÓPTIMO ACEPTABLE RENOVABLE

 

Pizarra 
dixital+canón 5 0 0 5

 

Torre CPU 64 2 12 52

 

Teclados 64 0 44 2

 

Ratón 67 12 51 4

 

Portátil 59 2 1 56

 

Proxector 27 11 6 10

 

Canón 27 10 6 11



 

Altofalantes 28 9 13 6

 

Scanner 3 2 0 1

 

Impresora 2 1 0 1

 

Multicopista 2 2 0 0

Carros de carga portátiles Abalar: 4, todos renovables.
O  equipamento  corresponde  a  todas  as  aulas,  Aula

multifuncional,  Biblioteca  Escolar,  Salón  de  Actos,  Secretaría,
Administración,  Despachos  (Dirección,  Xefatura  de  Estudos,  Dpto.
Orientación), Aula de Informática e Laboratorio de Idiomas.

As infraestruturas precisan renovación, as máis urxentes son:
- A reubicación e remodelación da Aula de Informática.
- A adquisición de 1 robot e varios kits de robótica.
- A adquisición dun trípode, cámara dixital e micrófono.

4. Avaliación do PDC.

O  procedemento  de  seguimento  e  avaliación  do  PD  en
relación co grao de consecución de obxectivos levarase a cabo
nos seguintes contextos:
- No contexto da avaliación procesual: 1 avaliación inicial a
principio de curso e 1 vez ao trimestre (a mediados de cada
trimestre).

Valorarase o estado de execución das accións, a análise e
valoración dos resultados (establecidos nas táboas do Plan de
Acción), e se fose necesario, as  posibles  modificacións  das
accións e as propostas de mellora para o curso 2022/23.
-  No  contexto  da  avaliación  final:  realizarase  mediante  os
correspondentes instrumentos, a frecuencia da súa realización
(mínimo  1  vez  ao  ano)  e  os  aspectos  a  valorar  serán  os
establecidos  nas  táboas  do  Plan  de  Acción,  é  dicir,  a
valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

5. Difusión do PDC.

Para  a  difusión  e  publicidade  do  PD  entre  a  comunidade
educativa empregaranse os mecanismos habituais: 



- Páxina web, coa inclusión da insignia SELFIE
- Mencións en RR.SS. e na Plataforma educativa do centro.


