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1.Introdución 

 

1.1.Datos básicos do centro 
 

Nome do centro: CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO Código do centro: 32015219 

Enderezo: Rúa Antonio Failde Gago, nº 21 Localidade: OURENSE 

Código Postal. 32004 Concello: OURENSE Provincia: OURENSE Teléfono: 988231026 

Dirección web: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/  

Correo electrónico: 
ceip.manue.sueiro@edu.xunta.gal  

 

Datos profesorado:  

 

postos de traballo EI EP FI FF EM EF PT AL OR TOT 

Postos de catálogo 1 5 1 0 1 1 1 0 1 11 

Docentes definitivos 

no 2021/22 
1 2 1 0 1 1 1 1 1 11 

Docentes 

provisionais no 

2021/22 

3 3 0 1 0 0 2 1 0 9 

Total 5 5 1 1 1 1 3 2 1 20 

 

Datos alumnado:  

 

 CURSO 2021/2022 CURSO 2022/2023 

4º EI 11 8 

5º EI 17 13 

6º EI 8 17 

1º EP 8 8 

2º EP 9 8 

3º EP 11 9 

4º EP 14 11 

5º EP 9 14 

6º EP 16 9 

 CURSO 2021/2022 CURSO 2022/2023 

EI 36 38 

EP 67 59 

TOTAL 103 97 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/
mailto:ceip.manue.sueiro@edu.xunta.gal
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1.2.Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto 
Educativo do Centro 
 

O Proxecto Educativo do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro recolle a descrición do ambiente 

socioeconómico-cultural do entorno establecendo que: “O CEIP Manuel Sueiro atópase enclavado 

no barrio ourensán das Lagoas, ao noroeste da cidade, na marxe esquerda do río Miño. Na historia 

deste barrio cabe falar de dúas etapas ben definidas: a década do anos 70 na que se construíron 

gran número de vivendas en réxime de cooperativas (funcionarios do concello, do MEC, comercio, 

RENFE, La Región. Uteco,.... Nesta década foi construído o colexio no ano 1979. Anteriormente fora 

construído o Lagoas I (1975) e posteriormente (1980) o lagoas III (CEIP Mestre Vide). 

 

 A partir de finais dos anos 70, o perfil do barrio residencial que tiña, trocou e comezaron a 

construírse vivendas sociais que na actualidade superan as cincocentas vivendas. A historia da 

construción do barrio condiciona os datos de poboación e nivel socioeconómico-cultural dos 

habitantes do barrio sendo outro dos factores a ter en conta. Os datos do censo no ano 1991 daban 

unha densidade de 2.9 habitantes por vivenda cooperativa, mentres que a densidade nas vivendas 

sociais ascendía a 3.5 habitantes por vivenda. Son significativos os datos dese mesmo ano sobre as 

porcentaxes de persoas novas (29.48%), adultos (57%) e maiores (13%). A análise destes datos xa 

presentaba nese ano síntomas de envellecemento, que na actualidade xa se confirmaron ante a 

ausencia de renovación xeracional. Todo isto, xunto co descenso demográfico xeneralizado na 

sociedade, ten unha clara repercusión no potencial da poboación escolar do centro, que ven 

diminuíndo a súa matrícula ano a ano. Os datos da situación socio-económica-cultural dos 

habitantes do barrio é un fiel reflexo da historia de construción do barrio, poñendo de manifesto 

unha clara diferenciación interna na poboación do mesmo. Salientar tamén, nesta breve descrición 

a ausencia de servizos que ten o barrio, salvo os que ofrecen os centros educativos e a 

Universidade de Vigo: non hai biblioteca, nin instalacións deportivas, nin centros culturais,...”. As 

familias do alumnado do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro manteñen unha boa relación co centro 

educativo sendo esta correcta. O CEIP Manuel Sueiro está adscrito ao IES As Lagoas.   
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 Estrutura do centro.  

 

O CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro é un Centro de Educación Infantil e Primaria, que recibe 

alumnado das seguintes rúas: rúa río Loña, marxe esquerda da río Miño dende rúa río Loña ata 

Ponte Nova, baixada ao río, rúa das Lagoas, rúa Alfonso Daniel Rodríguez Castelao ata 

cruzamento con rúa Barros Sibelo, rúa Barros Sibelo, avenida de Buenos Aires dende o túnel, 

avenida de Ponferrada ata rúa Chasco. Comparte co CPI José García García o barrio da Rabaza. 

Todas as rúas interiores dentro deste límite, tendo como áreas limítrofes as áreas de influencia 

de CEIP Mestre Vide, CEIP Curros Enríquez, CPI José García García e CEIP As Mercedes.  O 

colexio, tal e como recolle a ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se modifica a do 12 de agosto 

de 2010, pola que se establecen o número de unidades e os postos de traballo docentes dos 

centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, primaria e 

educación especial. (DOG. 23/08/2010), estruturase en 6 unidades, unha unidade de Educación 

Infantil na que se escolariza alumnado de idades comprendidas entre os 3 e os 5 anos, e cinco 

unidades de Educación Primaria. Se ben, neste curso escolar a Administración educativa 

habilitou 3 unidades máis, tendo un catálogo actual de 9 unidades (3 unidades de Educación 

Infantil e 6 unidades de Educación Primaria). Actualmente no centro hai 102 nenos e nenas 

matriculados. 18 están escolarizados nas aulas de Educación Infantil e os restantes 65 alumnos 

están escolarizados nas aulas de Educación Primaria.  O colexio non dispón de servizo de 

transporte escolar.  Ten servizo de comedor escolar de xestión estando xestionada dende o 

curso, 2016/2017 pola empresa Sala Gradín con sede na Estrada, sendo a propia empresa a 

encargada de velar polo cumprimento das APPC baixo a responsabilidade e supervisión da 

dirección do centro educativo.   
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 Plans e proxectos.  

 

Co obxectivo de desenvolver a autonomía, unificar criterios, evitar a improvisación, 

establecer unha liña metodolóxica, clarificando os obxectivos e medios para conseguilos, 

deseño de estratexias para un maior rendemento, interese polas inquedanzas da comunidade 

educativa, a distribución de forma racional dos espazos e tempos, a creación de motivacións 

evitando a rutina e comprometéndose activamente cos logros educativos, así como coordinar a 

participación e implicación de todos os membros da comunidade educativa, o CEIP Plurilingüe 

Manuel Sueiro desenvolve os seguintes plans e proxectos: o Proxecto Educativo (art. 121), o 

Proxecto de xestión dos centros públicos (art. 123), as Normas de Organización, Funcionamento 

e Convivencia (Art. 124) e a Programación Xeral Anual (art. 125), recollido na Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE. 04/05/06), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 

3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación (BOE. 3012.20).  

 

Para traballar certos ámbitos nos que se desenvolve o contexto educativo, no CEIP 

Plurilingüe Manuel Sueiro xurdiron unha serie de Programas de innovación educativa como son: 

o PLAMBE (Plan de Mellora da Biblioteca Escolar), o Programa de Auxiliares de Conversa (como 

programa complementario de apoio e colaboración de profesorado nativo para posibilitar a 

práctica da conversa oral, proporcionar un modelo de corrección lingüística e achegar o 

alumnado e profesorado á cultura do seu país) e os programas Aliméntate ben, Proxecto 

Meteoescolas, PDC, todos eles dentro do Plans Proxecta, Recupérate (Arco e PROA+) accedendo 

a rede de centros Plurilingües no curso escolar 2020/2021.  

Dende o ano 2008 o centro elabora anualmente o Plan de dinamización TIC . 

Dende o ano 2015 o centro educativo participa anula na formación de profesorado en 

centro a través de seminarios e grupos de traballo relacionados coa ubicuidade e as novas 

tecnoloxías, sendo o 2019 cando dita formación se encaixa nun PFPP con catros liñas de 

formación sendo unha delas a formación EDIXGAL.   

No curso escolar 2019/2020 o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro solicita a incorporación 

durante catro cursos escolares no programa EDIXGAL.  
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 Contribución do Plan Dixital ao Proxecto Educativo e á Programación Xeral Anual do 

curso 22/23. 

 

A misión do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro centrase na formación integral dos nenos e 

nenas para que sexan capaces de desenvolver a súa autonomía e creatividade para un pleno 

desenvolvemento humano baseado dende o respecto ás súas crenzas, poñendo o máximo 

empeño no cultivo de valores humanos e na creación de hábitos de estudo, traballo e 

convivencia para unha excelente formación académica e persoal, acorde ás demandas da 

nosa sociedade actual. En consecuencia, a propia organización vai mellorando a través da súa 

práctica e da reflexión sobre ela, así como das relacións que establece coa súa contorna.  

O Plan Dixital de Centro debe encaixar no contexto institucional máis amplo que vén 

recollido noutros documentos institucionais, como o Proxecto Educativo de Centro e ambos os 

documentos deben estar en total consonancia e ser complementarios.  

A contribución do Plan Dixital ao PE e á PXA debemos velo desde a perspectiva de como 

pode reforzar este plan o uso adecuado das novas tecnoloxías en toda a comunidade educativa.  

A competencia dixital é unha das competencias clave nas que é necesario traballar co 

alumnado ao longo do seu paso pola educación infantil e primaria. Debemos ter en conta que o 

PE do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, sendo a súa visión: Ser a primeira elección das familias 

que garanta a formación académica, a madurez emocional e a educación en valores 

necesarios para o futuro dos seus fillos e fillas nun mundo tecnolóxico e global. O CEIP 

Manuel Sueiro intentará mellorara para ser un centro educativo: 2.1. Democrático e aberto á 

participación de todos os sectores da comunidade educativa; 2.2. Integrador das diferenzas 

individuais e culturais dos seus membros; 2.3. innovador, con visión de futuro e capacidade de 

adaptación aos cambios; 2.4. Referente para o entorno; 2.5. Aberto á colaboración coas 

institucións; 2.6. Con un clima favorable para a formación continua da súa comunidade 

educativa; 2.7. Sensible á satisfacción das necesidades da comunidade educativa e cuns valores 

que considera irrenunciables os nosos valores éticos e profesionais que guiando en todo 

momento o noso labor, identifícannos como unha institución educativa seria e coherente 

caracterizados por: 1º) Respecto; 2º) Compromiso; 3º) Responsabilidade; 4º) Confianza; 4º) 

Solidariedade; 5º) Trato familiar e cordial; 6º) Traballo en equipo; 7º) Dedicación e esforzo; 8º) 

Espírito crítico; 9º) Gusto polo traballo ben feito; 10º) Innovación;  11º) Ensino de idiomas; 12º) 

Dominio das tecnoloxías da comunicación e información; 13º) Acción titorial baseado no 

seguimento académico e atención personalizada do alumnado; 14º) Comunicación permanente, 
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profesional e detallada coas familias; 15º) Alto compromiso do profesorado baseado na 

profesionalidade, experiencia, dinamismo e proximidade ao alumnado; 16º) Oferta de 

actividades culturais, deportivas e ambientais, centradas nos programas institucionais da 

Administración Pública Galega; 17º) Institución cunha proposta educativa común con 

permanente colaboración entre os seus centros próximos (CIFP Portovello e IES As Lagoas); 18º) 

Contorna privilexiada con boas instalacións ao aire libre que permiten gozar dun ambiente san e 

relaxado e 19º) Oferta de servizos que facilitan a conciliación da vida familiar e laboral centrado 

no comedor escolar. 

Polo tanto o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro se define como un centro progresista e 

innovador que mira cara ao futuro, o cal é imposible sen as novas tecnoloxías, os futuros 

cidadáns estarán embebidos nunha sociedade na que a importancia de ser capaz de seleccionar 

a información, sendo crítico con ela, convértese nun punto vital. Integrador e igualitario: onde 

a brecha tecnolóxica sempre foi un hándicap para o logro desta integración, para a igualdade do 

alumnado, pero as diferenzas víronse agravadas pola pandemia e a desconexión que sufriu o 

alumnado con maiores dificultades. Plural: fálanos do dereito á liberdade de pensamento, ideas 

ou opinións, do dereito á igualdade, e todo isto nos medios de comunicación virtuais cobra 

especial importancia na actualidade.  

Pola súa parte na PXA vemos obxectivos directamente afectados pola dixitalización, 

tanto do centro como da sociedade:, así os obxectivos planificados no curso escolar 2021/2022 

son os seguintes:  

1. O pleno desenrolo da personalidade e das capacidades do noso  alumnado. 

2. A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e  na igualdade de trato e non discriminación das 

persoas con discapacidade. 

3. A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos 

de convivencia, así como na prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos.   

4. A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal. 

5. A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión 

social, a cooperación e a solidariedade entre os pobos así como na adquisición de valores que 

propicien o respecto cara os seres vivos e o medio ambiente, en particular ao valor dos espazos 

forestais e o desenvolvemento sostible.  
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6. O desenrolo da capacidade do alumnado para regular o seu propio aprendizaxe, confiar 

nas súas aptitudes e coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal 

e o espírito emprendedor. 

7.  A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de 

España e de la interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade. 

8. A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como o desenvolvemento de hábitos 

saudables, o exercicio físico e o deporte. 

9. A capacitación para o exercicio de actividades profesionais. 

10.  A capacitación para a comunicación na lingua oficial e cooficial, e en unha ou máis 

linguas estranxeiras.  

11.  A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 

económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás 

situacións cambiantes da sociedade do coñecemento.  

 

O plan de dixitalización fará seu estes obxectivos, pero concretándoos no mundo virtual 

así como a importante do desenvolvemento da competencia dixital do alumnado e do 

profesorado, obxectivo para o que o plan de dixitalización vólvese imprescindible; As canles 

deben ser presenciais preferentemente, pero as canles dixitais demostráronse imprescindibles 

nestes tempos de confinamento, deben seguir sendo canles que se utilicen pola súa 

efectividade en momentos de normalidade. Para finalizar indicar que o centro xa dispoñía dun 

Plan das Tecnoloxías da información e da comunicación que quedarán englobado dentro deste 

Plan de Dixitalización de centro. 
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1.3.Breve xustificación do mesmo 
  

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE 04.05.06) no seu texto 

consolidado tras a aprobación da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se 

modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE 30.12.20), no artigo sesenta 

e dous. Modifícanse os apartados 1 e 2, engádense dous novos apartados 2 bis e 2 ter e 

suprímense os apartados 7 e 8 do artigo 121, quedando redactados nos seguintes termos: «1. O 

proxecto educativo do centro recollerá os valores, os fins e as prioridades de actuación, 

incorporará a concreción dos currículos establecidos pola Administración educativa, que 

corresponde fixar e aprobar ao Claustro, e impulsará e desenvolverá os principios, obxectivos e 

metodoloxía propios dunha aprendizaxe competencial orientada ao exercicio dunha cidadanía 

activa. Así mesmo incluirá un tratamento transversal da educación en valores, do 

desenvolvemento sostible, da igualdade entre mulleres e homes, da igualdade de trato e non 

discriminación e da prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, do acoso e do 

ciberacoso escolar, así como a cultura de paz e os dereitos humanos. O proxecto educativo do 

centro recollerá así mesmo a estratexia dixital do centro, de acordo co establecido no artigo 111 

bis.5.»  

 

O decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece ou currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG. 09.09.14) recolle no seu artigo 19 o 

seguinte:  

 

Artigo 19. Educación dixital  

 

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá ou uso dás tecnoloxías 

dá información e dá comunicación na aula como medio didáctico apropiado e valioso para 

desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe.  

2. Nos contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes sostidos 

con fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos específicos, deseñados polos 

centros docentes para a consecución de obxectivos concretos do currículo, e deberán contribuír á 

extensión do concepto de aula non tempo e non espazo.  

3. A consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas dixitais e 

tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade educativa, que poderán incorporar recursos 
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didácticos achegados polas administracións educativas e outros axentes para ou seu uso 

compartido.  

4. Nos centros docentes que desenvolvan ou currículo completo nun contorno dixital 

deberán establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu proxecto educativo 

e deberá contar coa aprobación dá consellería competente en materia educativa, segundo ou 

procedemento que se estableza. 

Ámbolos dous artigos fan referencia á educación dixital e a elaboración do Plan Dixital de 

centro.  

O artigo 102.3, 129.d, 132.m e a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de Educación (BOE 04.05.06) no seu texto consolidado tras a aprobación da Lei 

Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de Educación (BOE 30.12.20), establecen con respecto a formación dixital dos docentes o 

seguinte:  

 

Artigo 102. Formación permanente.  

 

3. As Administracións educativas promoverán a utilización das tecnoloxías da información e a 

comunicación e a formación en linguas estranxeiras de todo o profesorado, independentemente da 

súa especialidade, establecendo programas específicos de formación neste ámbito. Igualmente, 

correspóndelles fomentar programas de investigación e innovación. 

 

Artigo 129. Competencias.  

 

O Claustro de profesores terá as seguintes competencias: a) Formular ao equipo directivo e 

ao Consello Escolar propostas para a elaboración dos proxectos do centro e da programación 

xeral anual. 

d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na 

formación do profesorado do centro.  

 

Artigo 132. Competencias do director ou directora.  

 

 Son competencias do director ou directora: 
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m) Fomentar a cualificación e formación do equipo docente, así como a investigación, a 

experimentación e a innovación educativa no centro.  

 

Disposición adicional sexta. Educación para o desenvolvemento sostible e para a 

cidadanía mundial.  

Tal como establécese no cuarto Obxectivo de Desenvolvemento Sostible e na Axenda 2030, 

a educación para o desenvolvemento sostible e para a cidadanía mundial terase en conta nos 

procesos de formación do profesorado e no acceso á función docente. De acordo co anterior, para 

o ano 2022 os coñecementos e destrezas relativos á educación para o desenvolvemento sostible 

serían incorporados ao sistema de acceso á función docente. Así mesmo, en 2025 todo o persoal 

docente do ensino obrigatorio haberá recibido cualificación nas metas establecidas na Axenda 

2030 

Pola súa bando a 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 educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato 

no curso académico 2021/22. (DOG. 30.06.2021), recolle na disposición adicional quinta a 

elaboración do Plan dixital de centro.  

 

Disposición adicional quinta. Plan dixital de centro 

Os centros docentes elaborarán no curso 2021/22 o seu plan dixital de acordo coas 

instrucións que se diten. 

 

Polo tanto e responsabilidade das Administracións educativas na formación permanente 

do profesorado, a planificación dunha oferta diversificada de actividades formativas. Esta 

normativa pretende que se desenvolva tanto a competencia dixital do alumnado como a 

competencia dixital docente. Se parte, para iso dunha concepción da competencia dixital máis 

moderna e ampla, acorde coas recomendacións europeas relativas ás competencias clave para a 

aprendizaxe permanente.  

Esta idea do desenvolvemento da competencia dixital, non só se centra no uso de 

dispositivos e aplicacións, senón desde unha concepción máis ampla como a que a normativa 

reflicte, sendo o mundo dixital para docentes e alumnos, un novo hábitat no que a infancia e a 

mocidade viven cada vez máis: nel aprenden, relaciónanse, consomen, gozan do seu tempo libre.  
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Entre os principios pedagóxicos da normativa destácase que debe traballarse a 

competencia dixital, ao mesmo nivel que outras áreas ou destrezas.  

Á súa vez, a formación do profesorado debe ter un compoñente específico de competencia 

dixital docente, sendo as Comunidades Autónomas as encargadas da formación inicial e 

permanente do profesorado e de facilitar o desenvolvemento dunha cultura dixital nos centros 

e nas aulas.  

O Plan Nacional de Capacidades Dixitais do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, 

céntrase en promover:  

• A Competencia Dixital Educativa do alumnado, do profesorado e dos centros educativos.  

• A Dixitalización dos Centros Educativos.  

• A Creación de Recursos Educativos Abertos (REA) en formato dixital.  

• As Metodoloxías e competencias dixitais avanzadas.  

 

O Plan Dixital guiase polo informe do Joint Research Centre Promoción dunha 

Aprendizaxe Eficaz na Era Dixital: Marco Europeo para Organizacións Educativas 

Dixitalmente Competentes ( DigCompOrg).  

O Marco DigCompOrg é o primeiro marco de referencia europeo para mellorar a 

competencia dixital das institucións educativas. Propón un enfoque conceptual común para 

apoiar o desenvolvemento desta capacidade, que incidirá nas seguintes 6 accións:  

 No proceso de ensino e aprendizaxe,  

 Infraestrutura dixital,  

 colaboración,  

 currículo,  

 avaliación  

 e desenvolvemento profesional.  

 

Os obxectivos principais do marco DigCompOrg son:  fomentar a autorreflexión e auto-

avaliación dentro das organizacións educativas, a medida que reforzan progresivamente o seu 

compromiso coa aprendizaxe e a pedagoxía dixitais.  

Non se debe obviar, o Marco Europeo para a competencia dixital do profesorado 

(DigCompEdu). O marco diríxese aos educadores de todos os niveis da educación, desde infantil, 

primaria, secundaria, bacharelato ata a formación profesional. O seu obxectivo é proporcionar 
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un marco de referencia xeral para os que desenrolan os modelos de competencia dixital, por iso 

o “Plan dixital TIC”, recibirá o sinal das súas áreas:  

 Área 1. Contorna profesional.  

 Área 2. Creación e distribución de recursos dixitais.  

 Área 3. Ferramentas dixitais no ensino e a aprendizaxe.  

 Área 4. Ferramentas e estratexias dixitais para mellorar a avaliación.  

 Área 5. Ferramentas dixitais para empoderar aos estudantes.  

 Área 6. Facilitar a competencia dixital dos alumnos.  

 

De modo específico, a referencia a nivel nacional para a formación en Competencia Dixital 

Docente (CDD) será o Marco Común de competencia Dixital Docente do Instituto Nacional de 

Tecnoloxías Educativas e Formación do Profesorado ( INTEF); elemento esencial para o 

diagnóstico e a mellora das competencias dixitais do profesorado. O Marco do INTEF, de 2017, 

establécense as cinco áreas que compoñen a Competencia Dixital Docente:  

 

 Área 1. Información e alfabetización informacional.  

 Área 2. Comunicación e colaboración.  

 Área 3. Creación de contidos dixitais.  

 Área 4. Seguridade.  

 Área 5. Resolución de problemas.  
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1.4.Proceso de elaboración 
 
 

1.4.1. Constitución da comisión do Plan Dixital. 

 

 A comisión para a elaboración do Plan Dixital estará composta polo equipo directivo e o 

coordinador TIC/Abalar/Edixgal do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro.  

 

 Director:      D. José Manuel Rego García.  

 Xefa de estudos:     Dna. Dolores Hervella Navarro.  

 Secretario:      D. Norberto Blanco Dorrío.  

 Coordinador TIC/Abalar/Edixgal:   D. Norberto Blanco Dorrío.  

 Coordinador do Plan Dixital:   D. José Manuel Rego García. 

 

No artigo cuarto da 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, recolle que:  

 

Cuarto. Coordinación do Plan Dixital  

 

1. O obxectivo final da posta en marcha do Plan Dixital é mellorar o desenvolvemento da 

competencia dixital do alumnado e o uso das tecnoloxías dixitais na aprendizaxe a través do 

desenvolvemento da competencia dixital do profesorado -tanto individual como colexiada- e da 

transformación dos centros en organizacións educativas dixitalmente competentes. Para tal fin a 

dirección, en desenvolvemento da súa autonomía e en función das características e tipoloxía do 

centro, establecerá un equipo de dinamización do Plan Dixital e nomeará aos seus membros.  

2. O equipo de dinamización do Plan Dixital estará formado pola persoa titular da dirección do 

centro, ou membro do equipo de dirección na que delegue, outro membro do claustro que actuará 

como coordinador e no seu caso as persoas que se designen a tal efecto.  

3. Os centros que impartan ensinanzas de réxime xeral con menos de oito unidades e os 

centros que impartan exclusivamente ensinanzas de réxime especial ou de adultos con menos de 
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oito docentes, poderán non conformar o equipo de dinamización do Plan Dixital. Neste caso, as 

funcións recollidas no punto 4 deste artigo serán asumidas por un membro do equipo directivo.  

4. A persoa coordinadora do equipo de dinamización do Plan Dixital terá as seguintes funcións:  

a) Colaborar co equipo directivo no deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital  

b) Coordinar o equipo de dinamización do Plan Dixital.  

c) Dirixir e organizar o proceso de autoavaliación coa ferramenta SELFIE (desde o rexistro na 

plataforma ata a recollida de resultados e o diálogo dentro da comunidade educativa sobre os 

mesmos).  

d) Asesorar aos membros da comunidade educativa no desenvolvemento da ferramenta SELFIE 

e no deseño do Plan Dixital.  

e) Deseñar e redactar, xunto co profesorado participante no equipo, o Plan Dixital.  

f) Dinamizar o proceso de transformación dixital - dixitalización do centro educativo. 

g) Avaliar os procesos postos en marcha, a súa repercusión e a adaptación das actuacións 

previstas se fose preciso.  

h) Todas as funcións que fosen necesarias para o correcto desenvolvemento do deseño e 

aplicación do Plan Dixital.  

5. Unha vez distribuído o horario de atención directa ao alumnado, a dirección do centro 

dentro da súa autonomía asignará un horario de dedicación á coordinación e dinamización do Plan 

Dixital.  

6. Ao remate de cada curso escolar, a persoa coordinadora do Plan Dixital recibirá un 

certificado acreditativo de participación nunha actividade de innovación educativa cunha 

equivalencia de 50 horas de formación permanente do profesorado. 

 

1.4.2.  Deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital de Centro.  

 
 

No artigo terceiro da 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, recolle que:  

 
Terceiro. Procedemento de deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital  
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1. Ao longo do curso 2021-2022, cada centro dentro da súa autonomía elaborará o 

documento do Plan Dixital para que sirva de referencia a toda a comunidade educativa, de xeito 

que no curso 2022-2023 a súa aplicación sexa efectiva.  

2. Para o deseño e elaboración do Plan Dixital porase a disposición de toda a comunidade 

educativa, a través do portal educativo, un espazo específico de competencia dixital na que se 

recollera toda a información e ferramentas para o seu desenvolvemento: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/competenciadixital, e procederase como se indica a 

continuación:  

 

O procedemento a seguir será:  

 

1. Realizar a análise da situación do centro A análise da situación do centros realizarase a 

través das ferramentas para a diagnose de situación SELFIE e Test de Competencia Dixital 

Docente.  

a) Informe SELFIE. Para a diagnose da situación en relación a competencia dixital, o 

centro usará a ferramenta de autoavaliación SELFIE, coa finalidade de obter en liña un informe de 

autoavaliación do centro (informe SELFIE). Esta ferramenta, desenvolta pola Comisión Europea ao 

abeiro do Marco Europeo para Organizacións Educativas Dixitalmente Competentes 

(DigCompOrg), está dispoñible de forma gratuíta para todos os centros educativos no sitio web 

indicado no punto. 

 

b) Test de Competencia Dixital Docente (Test CDD). De xeito complementario, o 

profesorado poderá realizar o test CDD baseado no marco DigCompEdu desde o seu perfil persoal. 

Este test permite obter un Informe Individual coa valoración global do seu nivel competencial (A1- 

C2), polas áreas deste Marco e devolve un detallado feedback. Así mesmo, xera un Informe de 

Centro, sempre que máis do 20% do profesorado do centro o teña completado, a fin de mostrar 

resultados que sexan representativos.  

 

2.  Realizar a diagnose de situación do centro.  

 

a) A partir do Informe SELFIE, o centro poderá xerar un informe sobre Debilidades, 

Ameazas, Fortalezas e Oportunidades (DAFO) que lle permitirá a análise de situación e a definición 

das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e actuacións.  
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b) O Informe Individual do test CDD permitirá ao centro educativo avanzar nas 

competencias profesionais docentes relacionadas co ámbito dixital, permitindo planificar unha 

formación persoal que atenda ao nivel de partida de cada docente. Así mesmo, o informe de 

centro permitirá planificar a liña de formación a través dos PFPP.  

 

3. Pautas para a elaboración do Plan Dixital. O Plan Dixital realizarase en base a 

información recollida do informe de análise da situación do centro e de acordo coa estrutura que 

se recolle no anexo.  

 

4.Temporalización  

 

4.1 Durante o primeiro trimestre do curso 2021-2022, o centro deberá realizar a análise de 

situación mediante a ferramenta de autoavaliación SELFIE e o test CDD, para poder iniciar a fase 

de diagnose e o deseño e elaboración do Plan Dixital. 

  

4.2. No último trimestre do curso 2021-2022, o Plan Dixital será aprobado polo consello 

escolar, unha vez oído o claustro. No seu caso, o Plan Dixital será aprobado pola dirección do 

centro unha vez oído o claustro e será elevado como informe ao Consello Social. O centro poderá 

realizar, previo á aprobación, unha segunda análise da situación da competencia dixital de centro 

para a elaboración do Plan Dixital conforme a proceso indicado no apartado anterior.  

 

4.3. No curso 2022-2023, o centro procederá a implementación efectiva do Plan que estará 

sometido a un proceso de avaliación e mellora continua. 
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 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

C
u

rs
o

 2
0

2
1/

2
0

2
2

 

 Constitución 

comisión Plan Dixital. 

 Elaboración SELFIE. 

 Cubrir SELFIE. 

 Cubrir CDD. 

 Análise do SELFIE e 

CDD. 

 Elaboración DAFO. 

 Deseño do Plan de 

Acción. 

 Elaboración do Plan 

Dixital de Centro. 

 Aprobación 

Consello Escolar 

(29/06/2022).  

C
u

rs
o

 2
0

2
2

/2
0

2
3

 

 Posta en práctica do 

Plan Dixital de Centro.  

 Realización do 

SELFIE e do CDD. 

 Avaliación ao final 

do 1º trimestre.  

 

 

 Avaliación ao final 

do 2º trimestre.  

 

 Avaliación ao final 

do 3º trimestre. 

Introdución de mellora 

para o curso escolar 

2023/2024.  

 

 

5.Plan de Acción. Liñas estratéxicas.  

 
As liñas estratéxicas para a configuración do Plan de Acción do CEIP Plurilingüe Manuel 

Sueiro (Plan Dixital) están centradas nos seguintes elementos:  

 

A) Liderado.  

B) Colaboración en rede.  

C) Infraestrutura e equipamentos.  

D) Desenvolvemento profesional continua.  

E) Pedagoxía: apoio e recursos.  

F) Pedagoxía: implementación na aula.  

G) Prácticas na avaliación.  

H) Competencias dixitais do alumnado.  
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2. Situación de partida 

Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 
 

O CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro consta dun so edificio, dentro do cal, atópanse todos os 

recursos dixitais que están a disposición dos membros do equipo directivo, profesorado e do 

alumnado. 

 9 aulas para a docencia, unha para cada un dos niveis educativos. Tres delas na etapa 

de Educación Infantil (4º, 5º e 6º de Ed. Infantil) e 6 na etapa de Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 

5º e 6º de Ed. Primaria). Todas as aulas contan con canon dixital.   

 1 aula de informática con 10 ordenadores.  

 2 aulas de Pedagoxía Terapéutica.  

 1 aula de Audición e Linguaxe.  

 1 sala de psicomotricidade. 

 1 sala para a biblioteca escolar.  

 1 despacho para a xefatura do Departamento de Orientación.  

 1 despacho para a Secretaría e Xefatura de Estudos.  

 1 sala de mestres con 3 ordenadores.  

 1 despacho para a Dirección. 

 En cada unha das aulas mencionadas anteriormente, están dotadas dun ordenador para 

o docente, un canón dixital e en seis delas existe un taboleiro dixital interactiva (aulas de 6º de 

Educación Infantil, 2º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria e nunha das aulas de Pedagoxía 

Terapéutica).  

En todas as aulas existe equipos de sons e os ordenadores actualizáronse no inicio de 

curso escolar 2021/2022.  

A instalación eléctrica atópase axeitadamente sinalizada. No curso escolar 2021/2022 

substituíuse un diferencial debido a instalación dun novo router no que están conectadas todas 

as wifis do colexio (cadro eléctrico da planta baixa).  

Software: No centro hai un total de 16 ordenadores co sistema operativo Windows (10 e 

11) e 8 ordenadores coa maqueta abalar 18.0.  

  Todos os ordenadores están conectados en rede o que permite dispoñer dun aforro á 

hora de imprimir xa que dia función está centralizada en dúas fotocopiadoras que se atopan na 

planta baixa (kónica Minolta bizhub 287 e unha Canon C3320i)  
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 • Portátiles: A día de hoxe ao estar dentro do proxecto EDIXGAL, todo o profesorado 

participante dispón dun portátil Acer Core i5 (9) ou HP core i5 (4) con boas prestación e coa 

maqueta abalar.  

• Proxectores Todas las aulas están dotadas de proxectores, sendo un total de 13.  

• Taboleiros electrónicos: O centro dispón de 6 taboleiros dixitais (aulas de 6º de 

Educación Infantil, 2º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria e nunha das aulas de Pedagoxía 

Terapéutica). 

• Tabletas. Na biblioteca do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro hai 12 tabletas da marca 

Wortex con Android 7.1.1 de 8¨ mercadas no ano 2017.. Os dispositivos dos que se dispón teñen 

unha batería de curta duración, e de funcionalidades limitadas. Na aula de Pedagoxía 

Terapéutica hai unha tableta máis que se usa para traballar co alumnado de necesidades 

educativas.   

• Conexión WIfi. O colexio dispón de conexión Wifi, con varios puntos de conexión (6 

puntos de conexión Wifi), o ancho de banda do centro ten unha velocidade de 300Mb de subida 

e baixada podendo ampliarse a 1GB. Dito servizo é levado a cabo pola compañía Moviestar.  

Como aspectos positivos destacar a boa conexión WIfi (100 MB de subida e de baixada) e 

a substitución de diversos equipos informáticos. 

Como aspectos negativos e que debemos mellorar, destacar: substituír os equipos 

informáticos máis obsoletos (5 PCs): dirección, secretaría, departamento de orientación, aula de 

audición e linguaxe e aula de 6º de Educación Infantil. Mercar 15 tabletas novas para poder 

traballar de maneira axeitada a ganmificación e dotar as aulas con taboleiros dixitais (3 

taboleiros dixitais): aula de 4º e 5º de Educación Infantil e 1º e 3º de Educación Primaria. E 

actualizar os software dos ordenadores de sobremesa instalando a maqueta abalar 20.0.  

En canto ao equipamento, dicir que contamos cos seguintes medios que se detallan a 

continuación: 
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Ferramentas e aplicacións:  

Lugar PC 

Carro 

de 

carga 

Canóns 
Conexión 

a rede 
Impresoras PDI Tabletas. 

Aula de Ed. Infantil (4º EI). 

 Portátil Lenovo Core 
i5. Windows 11 Non 

EPSON 83 H 
(2008) 

(1 unidade) 

Si Non Non Non 

Aula de Ed. Infantil (5º EI). 

 Portátil Lenovo Core 
i5. Windows 11 Non 

NEC V332X 

(1 unidade) 

WIFI 
(ARUBA) 

Non Non Non 

Aula de Ed. Infantil (6º EI). 
 PC. Hp i3. Windows 7. 

Non 

EPSON 83 H 
(2008) 

(1 unidade) 

WIFI 
(ARUBA) 

Non SMART BOARD Non 

Aula de Ed. Primaria (1º EP). 

 Portátil Medium. i3. 
Windows 11. Non 

EPSON 83 H 
(2008) 

(1 unidade) 

Si Non Non Non 

Aula de Ed. Primaria (2º EP). 

 Portátil ACER Core i5. 
Windows 11. Non 

BENQ DLP 

(1 unidade) 

Si Non 
SMART BOARD 

DVIT 
Non 

Aula de Ed. Primaria (3º EP). 

 Portátil Medium. i3. 
Windows 11. 
 PC (Ford Smart. 
Pentium. Windows 7).  

 

Non 

ACER  DLP 

(1 unidade) 

Si Non Non Non 

Aula de Ed. Primaria (4º EP).  PC HP Core i5. Non 
EPSON EB 460 

Si Non 
SMART BOARD 

DVIT 
Non 
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Lugar PC 

Carro 

de 

carga 

Canóns 
Conexión 

a rede 
Impresoras PDI Tabletas. 

Maqueta Abalar 18 (1 unidade) 

Aula de Ed. Primaria (5º EP). 
Edixgal 

 Portátil Lenovo Core 
i5. Maqueta Abalar 18 SI 

EPSON EB 570 

(1 unidade) 

WIFI 
(ARUBA) 

Non 
MULTICLASS 

BOARD 
Non 

Aula de Ed. Primaria (6º EP). 
Edixgal 

 Portátil HP Core i5. 
Maqueta Abalar 18 SI 

EPSON EB 570 

(1 unidade) 

Si Non 
MULTICLASS 

BOARD 
Non 

Aula Informática. 

 PC. HP AMD A49125. 
Windows 10. (4 unidades). 
 PC. ACER Pentium 
centrino 2.  
 PC. HP. Core i5. 
Maqueta Abalar 17.2. 

Non 

NEC V332X 

(1 unidade) 

Si Non Non 

WORTEX. 
Android 

7.1.1 
(2017) 8¨. 

Biblioteca. 

 PC. Packard Bell. Core 
i5. Maqueta Abalar 18.0. 
 PC. FUJITSU. Pentium. 
Windows 10. 

Non 

EPSON EMP 745 

(1 unidade) 

WIFI 
(ARUBA) 

 EPSON. 
ALM300 

 BROTHER 
GL700.  

Non Non 

Aula de Pedagoxía Terapéutica 
(1º). 

 Portátil ACER Core i5. 
Windows 10 Non 

NEC V332X 

(1 unidade) 

Si Non 
SMART BOARD 

DVIT 
Non 

Aula de Pedagoxía Terapéutica 
(2º). 

NON Non 0 Si Non Non Non 

Aula de Audición e Linguaxe. 

 PC (Ford Smart. 
Pentium. Windows 7).  
 PC Gigabyte Core i3. 

Non 0 Si Non Non Non 
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Lugar PC 

Carro 

de 

carga 

Canóns 
Conexión 

a rede 
Impresoras PDI Tabletas. 

Windows 10.  

Aula de Psicomotricidade. 

 Portátil Lenovo i5. 
Windows 11 Non 

NEC V332X 

(1 unidade) 

Si Non 

Non.  

EQUIPO SON 
FONESTAR 
AS162RUB 

Non 

Sala de mestres/as. 

 PC ACER Core i3. 
Windows 11 (2 unidades). 
 PC ASUS Core i5. 
Windows 10.  

Non Non 
WIFI 

(ARUBA) 

 HP 
Officejet Pro 

7730. 
Non Non 

Despacho Departamento 
Orientación. 

 PC. PRIMUX. Core i3. 
Windows 7.  Non Non Si 

 HP.  
Non Non 

Despacho Xefatura/Secretaria 

 PC. FORD SMART. Core 
i5. Windows 7.  Non Non Si Non Non 

Non 

Despacho Dirección.  

 PC. FUJITSU. Pentium. 
Windows 10. Non Non Si Non Non Non 

Planta baixa Non Non Non Si 

 KÓNICA 
MINOLYA 
 CÁNON.  

Non Non 

Total  27 ordenadores. 2 13  6 6 12 

Necesidades Substituír 5 ordenadores: - - - - Precísanse 3 Mercar 
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Lugar PC 

Carro 

de 

carga 

Canóns 
Conexión 

a rede 
Impresoras PDI Tabletas. 

dirección, secretaría, 
orientación, audición e 

linguaxe e aula de 6º Ed. 
Infantil.   

PDI: 4º e 5º de 
Ed. Infantil e 1º 
de Educación 

primaria.  

15 
tabletas.  
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Os ordenadores do centro contan con sistemas operativos tipo Windows (7, 10 e 11) e 

tipo Linux (maqueta Abalar 17.2 e 18.0). En función da antigüidade dos mesmos existen 

diferentes versións 7, 10 e 11. En cuanto as suites ofimáticas están instaladas as maquetas 

Abalar (17.2 e 18.0). 

A xestión académica realízase a través de XADE para a xestión integral do centro. O 

colexio dispón de páxina Web http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/  que se 

actualiza frecuentemente. Na páxina web do centro están aloxados os diferentes blogues do 

colexio (meteoescolas, da biblioteca, aliméntate ben e departamento de orientación).  

Os contidos da páxina web actualízanse diariamente e son xestionados polo secretario e 

coordinador TIC do centro e polo director tal e como se recolle no Plan de Comunicación do 

CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro.  

Procúrase, por parte do profesorado, a participación en cursos de formación sobre as 

TICS, estando incluído dentro dunha das liñas do Plan bianual de formación de centros (PFPP) a 

través dos cales preténdese lograr unha maior motivación do claustro e un fomento das TICS 

na comunidade educativa.  

O colexio dispón dunha plataforma de teleformación 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual/course/index.php?categoryid=

12  adaptada ás necesidades do centro, así como dunha aula virtual para cada unha das aulas de 

Educación Primaria (Moodle). As aulas virtuais de 5º e 6º de Educación Primaria atópanse dentro 

do programa EDIXGAL.    

 

 Soporte e Mantemento.  

 

O soporte, mantemento e actualización dos equipos informáticos corre a cargo do 

coordinador TIC do centro. O grado de dedicación asignado non é cuantificable xa que se realiza 

baixo demanda, se ben é certo que podería haber unha equivalencia dunhas 5 horas semanais no 

cómputo xeral. Existen diferentes problemas nos que se require a prestación de servicios 

externos. Os problemas técnicos das aulas EDIXGAL (5º e 6º de Educación Primaria) corren a 

cargo do servizo Premium de Abalar.  https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/node/10943 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual/course/index.php?categoryid=12
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual/course/index.php?categoryid=12
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/node/10943
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Seguridade.  

 

Respecto ao tema de seguridade, e distinguindo entre seguridade física e seguridade 

lóxica, o colexio conta co servizo de protección de Amtega (Axencia para a modernización 

tecnolóxica de Galicia), xa que todos os servizos están conectados a través da rede da Xunta de 

Galicia.  

Existe un SAI que serve de alimentación ao servidor do centro. A través deste servidor 

contrólanse todas as conexións a Internet a través de DHCP o cal implica que todas as saídas e 

entradas a Internet realízanse a través do mesmo, e por conseguinte Amtega pode realizar 

unha auditoría en caso necesario. As copias de seguridade realízanse directamente por Amtega. 

 

Análise dos recursos do alumnado do centro educativo.  
 

Ao inicio do curso escolar 2021/2022 cada unha das titorías do CEIP Plurilingüe Manuel 

Sueiro realizou unha análise que detectaron as deficiencias de colectividade e carencia de 

dispositivos a nivel de grupo/clase (aulas de Educación Infantil e 1º, 2º, 3º e 4º de Educación 

Primaria) xa que o alumnado dos grupos Edixgal se lles dota dun portátil e o programa Edixgal 

permite o uso do portátil sen conexión (Eva Offline).  

Os resultados da enquisa levou a unha análise dos recursos do alumnado e a súa 

conectividade. Un 20% del alumnado usa o teléfono móbil como dispositivo, recoñecendo o 50% 

dos preguntados ter dificultades para o seguimento das clases online cos seus propios medios.  

 

Análise da situación actual.  
 

A pandemia provocada pola SARS-CoV-2 acelerou a aposta pola ensinanza dixital dos 

centros educativos, e o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro non ía ser menos, así no curso escolar 

2020, tivemos que realizar diversas actuacións de emerxencia non planificadas para resolver a 

grave situación do confinamento, observando as carencias que as familias do colexio tiñan, 

entre as que se atopaban a non dispoñibilidade de equipos informáticos axeitados para a 

realización as tarefas escolares, sobre todo nos grupos de 5º e 6º de Educación Primaria. Dito 

aspecto foi compensado pola participación no proxecto EDIXGAL.  
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 A situación actual destacamos aspectos positivos e negativos:  

 

  Aspectos positivos  

 Concienciación da necesidade da implantación de ferramentas dixitais para o 

entorno educativo.  

  Mellora das competencias dixitais do profesorado e do alumnado.  

 

 Aspectos negativos  

 Necesidade para o equipo directivo, profesorado e alumnado de formación con 

ferramentas dixitais.  

 Falta de recursos do alumnado.  

 Necesidade dunha planificación previa para un posible novo confinamento. 

 Necesidade de substituír equipos informáticos obsoletos.  

 Dotación de taboleiros interactivos para as aulas de Educación Infantil e primeiro 

ciclo de Educación Primaria.  
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2.1 Fontes empregadas para a análise DAFO 
 

Autoavaliación SELFIE:  

Areas Grupos 
Ensinanzas 

Primaria 

A -Liderado 

Equipo Direct. 4 

Profesorado 4.3 

Alumnado - 

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 3.9 

Profesorado 3.7 

Alumnado 3.2 

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Direct. 4.3 

Profesorado 4.3 

Alumnado 4.9 

D- Desenvolvemento profesional continuo 

Equipo Direct. 4.5 

Profesorado 4 

Alumnado - 

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 4.4 

Profesorado 4.2 

Alumnado - 

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 4.1 

Profesorado 3.9 

Alumnado 3.8 

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 3.6 

Profesorado 3.4 

Alumnado - 

H- Competencias dixitais do alumnado 

Equipo Direct. 3.8 

Profesorado 3.8 

Alumnado 4.5 
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Test CDD:  

 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 
 

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

DEFINITIVO 
7 8 87,5% 

PROVISIONAL 
2 2 100% 

INTERINO 
1 1 100% 

SUBSTITUTO 
8 9 88,9% 

DESPRAZADO 
4 4 100% 

 
2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro 
 

Puntuación media do test 
(sobre 192) 

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

Nivel de competencia en 
Galicia 

74,5 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1) 

 
 
 
2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas 
 

 Puntuación media do test 
(sobre 192) 

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

Nivel de competencia en 
Galicia 

Inf. 
60,3 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1) 

Prim. 
77,4 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1) 

 
2.3. Distribución do profesorado por niveis 

 

 Total profesorado no nivel de 
competencia 

% de profesorado participante neste 
nivel 

A1 1 4.5% 

A2 9 40.9% 

B1 9 40.9% 

B2 1 4.5% 

C1 2 9.1% 

C2 0 0% 

TOTAL 22 99.9% 
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2.3 Análise DAFO 
 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

INFRAESTRUTURAS- EQUIPAMENTO 

 Aulas grandes nas que poder colocar equipos TIC para o 
traballo en aula (recuncho da informática) na que poder buscar 
información e levar a cabo proxectos interdisciplinares. 

 

 Aulas sen taboleiros dixitais tanto na Ed. Primaria (1º, 
3º e 4º) e na Ed. Infantil (4º e 5º) . 

 Obsolescencia de tabletas e PDIs. 

 Dificultades técnicas para o uso e afianzamento das 
TIC na etapa de Ed. Infantil e 1º  e 2º ciclo de Ed. Primaria xa 
que faltan dispositivos dixitais (ordenadores, taboleiros dixitais, 
tabletas,...). 

 Obsolescencia tecnolóxica que obriga a continuas 
inversións. 

 Baixos recursos económicos e falta de fondos á hora de 
reposición e actualización de equipos informáticos e 
tecnolóxicos. 

 Escaseza de recursos económicos no centro educativo 
para manter a infraestrutura TIC e as súas reparacións. 

PERSOAL DOCENTE 

 Claustro unido, relación cordial, traballo en equipo e 
colaboración entre o profesorado. Dispoñibilidade por parte do 
responsable TIC e do equipo directivo para axudar e apoiar ao 
profesorado na súa labor diaria coas TIC. 

 Formación a través dos PFPP, cunha ampla oferta de 
cursos, na que un gran número de docentes están implicados no 
proceso de formación centrado nas TIC. 

 Existencia dunha cultura de compartir experiencias e 
recursos de creación propia entre o profesorado difundindo as 
súas experiencias a través da páxina web ao resto da 
comunidade educativa. 

 Actitude positiva do profesorado no uso de novas 
metodoloxía e o uso das TIC 

 Profesorado con nivel heteroxéneo na competencia 
dixital. 

 Necesidade de dispoñer de máis tempo para a 
formación TIC e para a elaboración de materiais didácticos 
baseados nas TIC. 

 Falta de concienciación na autoavaliación do traballo 
realizado. 

 Renovación do claustro docente nos últimos dous anos. 

 Proximidade a data de xubilación do coordinador TIC e 
docentes implicados no desenvolvemento e implantación das 
TIC. 
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INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Fomento e implicación do profesorado nas innovacións 
educativas e no uso das TIC. 

 Plan de formación do profesorado (PFPP) configurado 
anualmente polo centro en función das necesidades de 
formación do centro educativo. 

 Mesmos intereses na plantilla do profesorado á hora de 
avanzar no uso das tecnoloxías. 

 Nos últimos dous anos, por mor das xubilacións, e as 
baixas médicas, existencia de profesorado provisional e 
substituto con pouca experiencia, que dificulta afianzar as boas 
prácticas debendo dedicar máis tempo para alcanzar certas 
competencias dixitais. 

 Chegada de profesorado novo que non se implique no 
contexto TIC. 

PERSOAL NON DOCENTE  
 Necesidade de formación práctica en TIC. 

ALUMNADO 

 Alumnado altamente motivado á hora de usar as novas 
tecnoloxías.  

 Acceso do alumnado a dispositivos fóra do centro 
educativo ofertados polo programa EDIXGAL. 

 Boa predisposición do alumnado no uso das novas 
tecnoloxías.  

 Emprego das TIC e TAC por parte do alumnado de 5º e 
6º de Ed. Primaria (EDIXGAL) están en aras de normalizarse e 
converterse en cotiás.  

 Baixo uso das tecnoloxías, por parte do alumnado, con 
fins pedagóxicos fóra do centro educativo.  

 Chegada de alumnado novo sen ningunha cultura 
dixital, nin recursos familiares para poder afrontar a súa 
integración en esta nova sociedade TIC.  

FAMILIAS 

 Boa relación entre os membros da comunidade 
educativa (alumnado, familias, profesorado e equipo directivo).  

 As familias, en xeral, aceptan as decisións que toma o 
centro educativo con respecto a implantación de novas 
metodoloxías centradas nas TIC. 

 Gran brecha dixital do alumnado e familias.  

 Desigualdade social e económica das familias en canto 
ao acceso e ao uso dos recursos dixitais.  

 Algunhas familias son reticentes ao uso de 
metodoloxías emerxentes, estando en contra do uso dos 
ordenadores para traballar na aula. Existe certa desconfianza 
por parte das familias a que os seus fillos e fillas aprendan 
igual a través das TIC.  
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INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Pouca competencia dixital das familias.  

 Familias con alumnado con problemas de historia 
escolar que non ven os estudos dos seus fillos e fillas como 
algo para progresar e que non poñen os medios para dar acceso 
aos seus fillos e fillas a unha educación telemática.  

 Familias que non usan os sistemas de comunicación do 
centro educativo (abalarmóbil) por cambios continuos e non 
actualizados dos seus dispositivos móbiles.  

OFERTA 

 Ser un centro modelo no uso das TIC. 
 Dispoñibilidade de información na rede e o banco de 

recursos dentro das aulas virtuais ofrecen gran cantidade de 
datos e oportunidades para o profesorado e alumnado. Existe 
unha continua aparición e consolidación de diversas APPs útiles 
nas contornas educativas.  

 Lexítimo interese do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro 
para incentivar e fomentar a actividade formativa do 
profesorado en base as necesidades do colexio e a intereses 
persoais.  

 Mellora dos recursos dixitais das editoriais así como os 
recursos que se atopan na web clasificándose nas aulas virtuais 
de recursos que se atopan na páxina web do colexio.  

 Mellora da comunicación coas familias mediante a 
optimización da mensaxería abalarmóbil.  

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

 Colexio en dotado de recursos educativos e liña, medios 
tecnolóxicos, equipos e programas informáticos (maqueta 
abalar).  

 Plan de actualización e mantemento dos recursos e 
equipos dixitais.  

 Estratexia dixital clara, na que as o programa EDIXGAL 
e as aulas virtuais están ben organizadas e con acceso a todo o 
profesorado dos recursos e formación que se atopan nelas.  

 
 

 Nos últimos dous anos, por mor das xubilacións, e as 
baixas médicas, existencia de profesorado provisional e 
substituto con pouca experiencia, que dificulta afianzar as boas 
prácticas debendo dedicar máis tempo para alcanzar certas 
competencias dixitais.   

 Chegada de profesorado novo que non se implique no 
contexto TIC. 



  

 

Páxina 34 de 81 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Escasa conflitividade entre o alumnado permitindo 
realizar actividades variadas e interdisciplinares nos que o PDI é 
o eixo central e as TIC un medio para levalas a cabo.  

 Centro forma parte da rede EDIXGAL e da rede de 
centros Plurilingües.  

 Existencia dunha boa coa comunidade educativa a 
través da páxina web e das redes sociais (facebook, twiter e 
instagram). 

 Banco de recursos actualizados e de fácil acceso ao 
profesorado a través das aulas virtuais que se atopan dentro da 
páxina web do colexio.  

 Páxina web do centro, coñecida e seguida polas familias 
e o alumnado, estando actualizada e usándose para facer 
públicas e visibles, sendo unha ventá aberta do colexio á 
comunidade educativa. Elemento de referencia para o traballo 
diario do profesorado (XADE, correo electrónico, calendario, 
documentación profesional, AFA,...).  

 As actividades do centro xiran entorno a un PDI que fai 
que existan proxectos interdisciplinares ben consolidados e 
estruturados en metodoloxías centradas no traballo por 
proxectos e no uso das TIC.  

 Aula TIC con ordenadores con postos escolares 
suficientes.  

 Pouco alumnado no colexio cuns rateos por aulas que 
favorecen o control e a solución de dificultades que xorden con 
respecto a xestión nos grupos EDIXGAl e nas aulas virtuais.   

 Aulas pouco masificadas co que se pode personalizar 
mellor a atención do alumnado, tanto no aspectos presencial 
como telematicamente. Ao ter uns rateos axustados é factible 
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INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

detectar mellor as dificultades de acceso á tecnoloxía e  
internet e así poder darlle solución.   

 Implicación do profesorado e do equipo directivo no uso 
de novas metodoloxías centradas nas TIC.  

 Experiencia adquirida a través de EDIXGAL. Bo uso dos 
portátiles e da internet en proxectos interdisciplinares. 
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

 Internet e as aplicacións educativos da Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade permiten unha xestión 
eficiente das titorías, información e comunicación co 
profesorado, familias,... (XADE, correo electrónico, 
abalarmóbil,...). 

 Normativa restritiva en materia de protección de 
datos.  

 Excesiva carga burocrática e administrativa na 
actualización e dotación económica para a actualización dos 
recursos tecnolóxicos.  

 Sensación de presión por parte da Administración 
Educativa a familias e profesorado á hora de implantar as TIC.  

 Cambios continuos na lexislación educativa.  

 Imposición de burocracia , que fai que vai máis a modo 
a execución de proxectos así como a financiación para a 
reposición e actualización dos recurso dixitais.  

LEXISLACIÓN 

 
 
 

 Normativa restritiva en materia de protección de 
datos.  

 Excesiva carga burocrática e administrativa na 
actualización e dotación económica para a actualización dos 
recursos tecnolóxicos.  

 Cambios continuos na lexislación educativa.  

 Imposición de burocracia , que fai que vai máis a modo 
a execución de proxectos así como a financiación para a 
reposición e actualización dos recurso dixitais. 

CONTORNA 

 Boa relación do colexio cos centros educativos da zona o 
que facilita o intercambio de boas prácticas, a elaboración de 
proxectos comúns, intercambio de ideas e experiencias,... (CIFP 
Portovello, Universidade de Vigo,...). 

 Implantación, cada vez dunha maior dixitalización en 
todos os aspectos da vida social, a oferta educativa, formas de 

 Cansazo social no uso das TIC, vinculando o seu uso con 
todo o relacionado co confinamento.  



  

 

Páxina 37 de 81 

 

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

comunicación interpersoal e coas institucións públicas e 
privadas,.. tendo un efecto colateral positivo derivado do 
mantemento da formación educativa a través da novas 
tecnoloxías durante a época de confinamento.  

 A sociedade, en xeral, é moi favorable ao bo uso da 
tecnoloxía tal e como se recollen no Obxectivos de 
desenvolvemento sostible. Axenda 2030.  

 As tecnoloxías proporcionan novos enfoques e 
oportunidades de comunicación e aprendizaxe ubicuo ou mixto. 

O centro crea relacións con institucións públicas (Concello e 
Deputación de Ourense, Consellería de Cultura e Educación, 
Universidade de Vigo,...) para a elaboración de proxectos 
comúns. 

ANPA 

 Os membros da AFA Limiar, mostra ilusión e vontade por 
participar e implicarse na vida do centro e apoiar os proxectos 
que o centro inicia.  

 Algunhas familias son reticentes ao uso de 
metodoloxías emerxentes, estando en contra do uso dos 
ordenadores para traballar na aula. Existe certa desconfianza 
por parte das familias a que os seus fillos e fillas aprendan 
igual a través das TIC.  

OUTRAS ENTIDADES 

 Boa colaboración co CFR, entorno natural e social que 
favorece que a formación, comunicación e innovación no uso das 
TIC sexa moi produtivo. 
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3. Plan de Acción 

 

As liñas estratéxicas para a configuración do Plan de Acción do CEIP Plurilingüe 

Manuel Sueiro (Plan Dixital) están centradas nos seguintes elementos:  

 

3 Liderado.  

4 Colaboración en rede.  

5 Infraestrutura e equipamentos.  

6 Desenvolvemento profesional continua.  

7 Pedagoxía: apoio e recursos.  

8 Pedagoxía: implementación na aula.  

9 Prácticas na avaliación.  

10 Competencias dixitais do alumnado.  

 

3.1 Obxectivos, indicadores e accións 
 
Obxectivo xeral.  
 

O obxectivo xeral do Plan Dixital de Centro é “Elaborar un plan marco para 

consolidar o Plan Dixital no noso centro logrando a máxima integración das TIC nos 

procesos de ensino-aprendizaxe e na organización do centro”.  

 
 Obxectivos específicos.  
 

A posta en marcha das accións que se levarán a cabo estarán supeditadas ás 

necesidades detectadas na enquisa SELFIE, á análise dos recursos dispoñibles no centro, 

á análise realizada dos recursos dispoñibles do alumnado e segundo as necesidades 

detectadas derivadas da situación que se vaia desenvolvendo determinada, 

principalmente, pola pandemia COVID.  

Partindo deste mapa integral diagnóstico, fixáronse os obxectivos neste plan que 

serán revisados cada ano e que son susceptibles de ser modificados durante o curso 

escolar. 
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Obxectivos para os membros do equipo directivo (liderado). 

 

 Adquirir competencias dixitais relacionadas co traballo organizativo do centro.  

 Utilizar as ferramentas dixitais para mellorar a eficacia e a eficiencia dos 

procedementos administrativos e relacionados coa comunicación.  

 

Obxectivos para o profesorado  

 Mellorar a competencia dixital dos docentes de acordo co nivel de competencias 

dixitais europeos. 

 Utilizar as TIC como medio de perfeccionar a actividade docente a través da súa 

utilización, da información que delas poida sacar e da formulación pedagóxica que para 

elas teña.  

 Fomentar o uso das contornas virtuais de ensino-aprendizaxe a través das Aulas 

Virtuais (Moodle e Edixgal).  

 Saber consultar información na rede, tanto de temas de investigación 

profesional como de temas interesantes para a súa actividade docente.  

 Favorecer a súa utilización por parte do profesorado nas súas tarefas xerais do 

centro: programacións, memorias, plans, situacións de aprendizaxe, xestión académica.  

 

Obxectivos para o alumnado  

 Utilizar programas e contornas que faciliten a súa aprendizaxe e favorezan a 

adquisición de habilidades, destrezas e coñecementos.  

 Potenciar a súa expresión e comunicación con outros compañeiros e 

compañeiras da súa contorna ou de fóra da súa contorna próxima.  

 Espertar o interese e darlle as pautas para acceder á información precisa, 

potenciando o seu razoamento e o seu afán de coñecemento.  

 Utilizar internet e as redes sociais con responsabilidade, informando dos riscos 

e minimizándoos con información específica.  

 Evitar a fenda dixital que pode causar a situación actual entre os estudantes con 

recursos e os que non os teñen.  
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Obxectivos para a xestión e funcionamento do centro  

 Manter e mellorar as vías de comunicación virtual do centro.  

 Manter e mellorar a páxina web e as redes sociais do centro como medio difusor 

de información que sexa relevante para o centro.  

 Crear unha imaxe positiva do uso de ferramentas dixitais para a aprendizaxe.  

 Impulsar a implantación de novas ferramentas para a xestión interna do centro.  

 Utilizar de forma efectiva das ferramentas de xestión do centro (Moodle e 

Edixgal).  

 

Obxectivos para a infraestrutura e equipos do centro  

 Garantir na contorna virtual do centro a protección de datos de todos os seus 

usuarios.  

 Dotar ao centro con equipos dixitais.  

 Mellorar a conexión a internet do centro.  

 Involucrar ás familias na elaboración da estratexia dixital do centro.  

 Mellorar a dotación informática da área administrativa para unha mellora na 

eficiencia das xestións.  

 Dispoñer dunha asistencia técnica eficaz para resolver os problemas cos equipos 

dixitais do centro.  

 Seguir avanzando na incorporación das TIC no centro de forma integral, na 

medida das posibilidades e necesidades.  

 Facilitar e perfeccionar os procesos de xestión de centro a partir de procesos e 

aplicacións accesibles.  

 Mellorar os procesos de comunicación interna do centro, e co resto de colexios 

da provincia, a fin de promover procesos de traballo colaborativo e intercambios intra e 

intercentros.  

 Potenciar a comunicación entre o centro e as familias, co fin de facilitar o 

seguimento do alumnado (abalarmóbil).  

 Actualizar os procesos de ensino e aprendizaxe cara a unha pedagoxía aberta, 

flexible e construtiva, que promova a atención á diversidade e a interculturalidade 

(proxectos interdisciplinares).  

 Aumentar a motivación entre os profesores propoñendo novos retos que 

contaxien interese aos mesmos.  
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 Implantar os recursos materiais necesarios para que todos os profesores teñan 

acceso ás TIC en máis localizacións dentro do Centro.  

 Mostrar unha imaxe do centro innovadora e acorde cos tempos presentes, á vez 

que se consiga dar unha imaxe unificada. 

 Posibilitar unha formación do profesorado continua e actualizada na utilización 

de ferramentas e tecnoloxías de forma que repercuta positivamente no noso alumnado. 
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Plan de acción. Áreas de mellora 2022/2023. 
 

As liñas estratéxicas para a configuración do Plan de Acción do CEIP Plurilingüe 

Manuel Sueiro (Plan Dixital) están centradas nos seguintes elementos:  

 

3 Liderado.  

4 Colaboración en rede.  

5 Infraestrutura e equipamentos.  

6 Desenvolvemento profesional continua.  

7 Pedagoxía: apoio e recursos.  

8 Pedagoxía: implementación na aula.  

9 Prácticas na avaliación.  

10 Competencias dixitais do alumnado.  

 

 

 LIDERADO. 

 

 A liña de acción para o curso escolar 2022/2023 con respecto ao liderado céntrase na 

difusión e explicación ao profesorado da estratexia dixital de centro tal e como se 

observan nas puntuacións obtidas no apartado A1 e A2. No curso escolar 2022/2023 

centrarémonos no apartado A1 “Estratexia dixital”. 

 

O apartado A.1 “Estratexia dixital” obtén unha puntuación media de 4 sendo de  

(membros do equipo directivo) e de 3,8 (profesorado). Con estes resultados é necesario 

que no Plan de Acción do curso escolar 2022/2023 recollamos actuacións para que a 

estratexia dixital sexa coñecida e valorada polo profesorado.   
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“Área/s de mellora”: A Liderado: A1 Mellorar a estratexia dixital 

OBXECTIVO (1): Establecer un equipo de profesores/as (EPD) para a elaboración, xestión e seguimento do 
plan dixital de centro (PDC). 

Acadado 

RESPONSABLE: Dirección do centro. Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Número de persoas implicadas no EPD (3 docentes). 

Valor de partida (3) Equipo directivo e coordinador TIC.  

Valor previsto e data 
(4) 

90% do claustro de profesores/as. Setembro-Outubro 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA FIN 

(7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN 
DA ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Reunión do claustro e CCP 
para explicar a importancia 
do PDC 

 
Dirección 02/09/2022 e 

05/09/2022. 

Convocatoria 
claustro.  

Normativa. 
Convocatoria de CCP. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Motivar ao profesorado a 

colaborar concedendo no 

desenvolvemento do PDC. 

Dirección e 
Coordinador/a 

TIC  
Setembro 

Equipo directivo e 
coordinador/a TIC. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Creación dun grupo de 

traballo sobre novas 

modalidades de ensino en 

relación a dixitalización na 

aula virtual 

Xefatura de 
estudios 

1º trimestre 
CFR 

Fprofe 
Aula virtual 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Realización do PFPP e valoración 
final deste ao seu remate co fin Claustro. 

Terceiro 
Trimestre. 

Materiais funxibles. 
Relatores do CFR. 
Aplicacións, web… 

 Realizada  

Aprazada  
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“Área/s de mellora”: A Liderado: A1 Mellorar a estratexia dixital 

OBXECTIVO (1): Establecer un equipo de profesores/as (EPD) para a elaboración, xestión e seguimento do 
plan dixital de centro (PDC). 

Acadado 

RESPONSABLE: Dirección do centro. Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Número de persoas implicadas no EPD (3 docentes). 

Valor de partida (3) Equipo directivo e coordinador TIC.  

Valor previsto e data 
(4) 

90% do claustro de profesores/as. Setembro-Outubro 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA FIN 

(7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN 
DA ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

de propor melloras para o 
vindeiro curso. 

Pendente  

Realización do Test CDD para 
comprobar se houbo mellora na 
competencia dixital do 
profesorado tras a realización do 
PFPP. 

Claustro. Xuño. FProfe e Test CDD. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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 COLABORACIÓN EN REDE. 

 

 A liña de acción para o curso escolar 2022/2023 con respecto á colaboración en rede 

céntrase na acreditación de competencias, avaliación e o debate sobre a tecnoloxía tal e 

como se observan nas puntuacións obtidas no apartado B1, B2 e B3. No curso escolar 

2022/2023 centrarémonos nos apartados B1 “Avaliación do progreso”, B2 “Debate 

sobre o uso da tecnoloxía”  e B3 “Colaboracións”. 

 

No apartado B.3 “Colaboracións”  obtén unha puntuación media de 4, sendo de 4,1 

(membros do equipo directivo) e de 3,9 (profesorado). Con estes resultados é necesario 

que no Plan de Acción do curso escolar 2022/2023 recollamos actuacións para a mellora 

deste apartado.   

 

O apartado B.1 “Avaliación do progreso” obtén unha puntuación media de 3,6, sendo 

de 3,6 (membros do equipo directivo) e de 3,6 (profesorado). Con estes resultados é 

necesario que no Plan de Acción do curso escolar 2022/2023 recollamos actuacións para 

a mellora deste apartado.   

 

O apartado B.2 “Debate sobre o uso da tecnoloxía” obtén unha puntuación media de 

3,6, sendo de 3,9 (membros do equipo directivo), de 3,7 (profesorado) e de 3,2 

(alumnado). Con estes resultados é necesario que no Plan de Acción do curso escolar 

2022/2023 recollamos actuacións para a mellora deste apartado.   
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“Área/s de mellora”: B Colaboración e redes: B.1 Mellorar a competencia dixital docente.  

OBXECTIVO (1): Acreditar unha competencia dixital dentro do claustro. Acadado 

RESPONSABLE: Equipo Directivo. 
Coordinador do PFPP (en colaboración co CFR). 

Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Nivel do profesorado (40.9% A2 e 4.5% A) 

Valor de partida (3) Nivel do profesorado baseado no Test CDD do curso 21-22 (40.9% A2 e 4.5% A) 

Valor previsto e data 
(4) 

80% do profesorado con nivel B1 ao rematar o curso académico 22-23. Maio 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA FIN 

(7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN 
DA ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Reunión inicial do claustro e 
Equipo Directivo para a detección 
de necesidades en relación a 
competencia dixital docente. 

 
Equipo Directivo. 

 
Setembro. 

 
Espazo para a reunión. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 
Prescrición nunha liña de PFPP 
axeitada ás necesidades do 
profesorado. 

Equipo Directivo. 
Coordinador do 

PFPP. 
Outubro. FProfe e formularios. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

Inscrición oficial na liña do PFPP. 
Equipo Directivo. 
Coordinador do 

PFPP. 

Outubro. FProfe e formularios. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Contacto co CFR para buscar 
relatores que se adecúen ás 
necesidades detectadas. 

Coordinador do 
PFPP. 

Segundo 
Trimestre. 

Directorio do CFR. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: B Colaboración e redes: B.1 Mellorar a competencia dixital docente.  

OBXECTIVO (1): Mellorar a competencia dixital do profesorado que acadou A1 no test CDD (Para toda a tipoloxía 

de centros). 
Acadado 

RESPONSABLE: Membro de equipo directivo ou persoa na que delegue (segundo a tipoloxía do centro). Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Resultado no test CDD (Competencia Dixital Docente). Única ferramenta dispoñible actualmente. 

Valor de partida (3) 4.5 % do profesorado con nivel A1 e 40.5% con nivel A2. 

Valor previsto e data 
(4) 

O 80% do profesorado con nivel B1 ou superior. 30 de xuño de 2023. 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA FIN 

(7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN 
DA ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Formación a través do CFR ou 
CAFI presencial ou en liña, para a 
mellora da competencia dixital 
do profesorado. 

 
Coordinador/a TIC. 

 
 

15 de maio de 
2023. 

 
- Materiais (equipos 

informáticos, software, 
internet, …). 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Formación do profesorado a 
través dun PFPP establecendo 
unha liña de competencia dixital 
adaptada á tipoloxía do 

centro. 

 
Coordinador/a do 

PFPP. 

31 de marzo de 
2023. 

Persoal, en colaboración 
co  CFR (relatores, …). 

Materiais (equipos 
informáticos, software, 
funxible, …). 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Realización do test CDD por 
parte do profesorado. 

 

Director/a. 

 

31 de maio de 
2023. 

- Materiais (equipos 
informáticos, software, 

internet, …). 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: B Colaboración e redes: B.2 Reflexionar sobre o uso das novas tecnoloxías.  

OBXECTIVO (1): Reflexionar sobre o uso das novas tecnoloxías. Acadado 

RESPONSABLE: 
Equipo Directivo e coordinador/a TIC.  

Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

100% de participación do profesorado nas reunións das CCP. 

Valor de partida (3) Participación nas reunións. 

Valor previsto e data 
(4) 

100% participación do profesorado. Xuño de 2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABL

ES (6) 

DATA 

PREVISTA FIN 

(7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN 
DA ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Realizar unha reunión mensual (CCP) 
a nivel claustro para falar das 
vantaxes e desvantaxes do uso das 
TIC en todos os tipos de centro e as 
accións a seguir dende as titorías 
durante o curso.  

Equipo Directivo. 

Coordinador/a 
TIC. 

Finais de 
setembro. 

Todos os meses 
do ano. 

Espazo para a reunión. 
Claustro. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: B Colaboración e redes: B.3 Crear espazos de colaboración docente.   

OBXECTIVO (1): Crear espazos de colaboración con outros centros da contorna. Acadado 

RESPONSABLE: 
Equipo Directivo, Equipo Tics e Claustro 

Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

O 100% de profesorado que accede as Aulas Virtuais e 50% materiais creados/compartidos. 

Valor de partida (3) 50% do profesorado accede as Aulas Virtuais e o 20% a materiais creados/compartidos. 

Valor previsto e data 
(4) 

100% do profesorado accede ás Aulas Virtuais e o 50% aos materiais 
creados/compartidos. 

Xuño (final de curso) 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA FIN 

(7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN 
DA ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

 
Crear un espazo virtual para 
compartir materiais por áreas. Equipo TIC Setembro. Aula Virtual Moodle. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 
Explicar ao claustro o 
funcionamento do espazo. Equipo TIC. Outubro. Aula Virtual Moodle. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 
Realizar unha aportación 
trimestral por nivel e área. Claustro. 

 

Ao final de cada 
trimestre. 

Aula Virtual Moodle e 
web para creación de 

material. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Compartir cos outros centros o 
repositorio creado a través de 
usuario “convidado”. 

Equipo Directivo. Ao final de cada 
trimestre. 

Aula Virtual Moodle e 
correo corporativo. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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 INFRAESTRUTURA E EQUIPOS. 

 

A liña de acción para o curso escolar 2022/2023 con respecto á infraestrutura e 

equipos céntrase na substitución e compra de dispositivos dixitais e a dotación dunha 

asistencia técnica axeitada tal e como se observan nas puntuacións obtidas no apartado 

C8 (C1) e C5. No curso escolar 2022/2023 centrarémonos no apartado C1 

“Infraestrutura”. 

 

 

O apartado C.1 “Infraestrutura” obtén unha puntuación media de 4,3, sendo de 4,3 

(membros do equipo directivo) e de 4,4 (profesorado).  
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“Área/s de mellora”: C. Infraestrutura e equipos: C.1. Actualizar e renovar os dispositivos dixitais do centro.   

OBXECTIVO (1): Actualizar e/ou renovar os dispositivos dixitais do centro Acadado 

RESPONSABLE: 
Persoa coordinadora TIC 

Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

50% de dispositivos actualizados e/ou renovados 

Valor de partida (3) 20% de dispositivo actualizados e/ou renovados 

Valor previsto e data 
(4) 

50% dos dispositivos actualizados e/ou renovados 
Xuño 2023.  

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA FIN 

(7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Reorganizar horarios, con 
dispoñibilidade horaria       
suficiente, para a coordinación 
TIC. 

Equipo directivo. 

Inspección. 
Setembro de 

2022 
Persoa 

coordinadora 

Nomeamento de 
persoa coordinadora 
con liberación 
horaria.. 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Inventariar e avaliar o estado do 
equipamento dixital do centro. 

Persoa coordinadora Nadal de 2022 

Persoa 

coordinadora 

Claustro 

Parte de 
incidencias e 

estado 

Cumprimento partes 
de incidencia e estado 

Inventario realizado e 
dispositivos avaliados 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Actualizar e/ou propoñer 
renovación do equipamento 
dixital. 

Persoa coordinadora 
Fin de curso 

2022-23 
Persoa 

coordinadora 

100% do 
equipamento dixital 
actualizados e/ou 
adquirido. 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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 DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO (DPC) 

 

A liña de acción para o curso escolar 2022/2023 con respecto á desenvolvemento 

profesional continuo (DPC) céntrase na continuidade do realizado ata o de agora, PFPP 

con catro liñas de formación sendo unha delas a centrada nas metodoloxías TIC.  
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 PEDAGOXÍA: APOIOS E RECURSOS. 

 

A liña de acción para o curso escolar 2022/2023 con respecto á pedagoxía: apoios e 

recursos céntrase na creación de recursos dixitais e no uso de contornas virtuais para a 

aprendizaxe tal e como se observan nas puntuacións obtidas no apartado E2 e E3. No 

curso escolar 2022/2023 centrarémonos no apartado E2 “Creación de recursos dixitais”.   

 

O apartado E.2 “Creación de recursos dixitais” obtén unha puntuación media de 4,1, 

sendo de 4,3 (membros do equipo directivo) e de 3,9 (profesorado). Con estes resultados 

é necesario que no Plan de Acción do curso escolar 2022/2023 recollamos actuacións 

para a mellora deste apartado aumentando as puntuación dos docentes. 
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“Área/s de mellora”: E. Pedagoxía: apoios e recursos. E.2 Crear recursos dixitais para levar a cabo na práctica docente.   

OBXECTIVO (1): Crear recursos dixitais para levar a cabo na práctica docente Acadado 

RESPONSABLE: Dirección do centro / Xefatura de Estudos Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

O 80% de profesorado que accede as Aulas Virtuais e materiais creados/compartidos. 

Valor de partida (3) 50% do profesorado accede as Aulas Virtuais e aos materiais creados/compartidos. 

Valor previsto e data 
(4) 

100% do profesorado accede ás Aulas Virtuais e o 50% aos materiais 

creados/compartidos. 

Xuño (final de curso) 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Solicitude e creación dun PFPP 

cunha liña de creación de 

recursos  dixitais. 

Equipo Directivo. 

Asesoría CAFI/CFR. 

Persoa 

coordinadora do 

PFPP 

1º Trimestre 

Solicitude  

Conexión á 

internet 

 Ordenador/-es 

- Non se creou o GT 

- Creación dun GT 

con menos ou ata o 

50 % do profesorado. 

- Creación dun GT 

con máis do 50% de do 

profesorado. 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Creación de recursos dixitais 

adaptados ao currículo de 

Educación Infantil. 
Profesorado 

2º e 3º 

trimestres 

Conexión á 

internet 

Ordenador/-es 

- 0 recursos creados 

- Entre 1-6 recursos 

creados. 

- 6 ou máis recursos 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: E. Pedagoxía: apoios e recursos. E.2 Crear recursos dixitais para levar a cabo na práctica docente.   

OBXECTIVO (1): Crear recursos dixitais para levar a cabo na práctica docente Acadado 

RESPONSABLE: Dirección do centro / Xefatura de Estudos Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

O 80% de profesorado que accede as Aulas Virtuais e materiais creados/compartidos. 

Valor de partida (3) 50% do profesorado accede as Aulas Virtuais e aos materiais creados/compartidos. 

Valor previsto e data 
(4) 

100% do profesorado accede ás Aulas Virtuais e o 50% aos materiais 

creados/compartidos. 

Xuño (final de curso) 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

creados. 

Creación de recursos dixitais 

adaptados ao currículo de e 

Educación Primaria.  Profesorado 
2º e 3º 

trimestres 

Conexión á 

internet 

Ordenador/-es 

- 0 recursos creados 

- Entre 1-20 recursos 

creados. 

- 20 ou máis recursos 

creados. 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Subida á paxina web do colexio e 

aula virtual de recursos  dixitais 
Profesorado 

 

2º e 3º 

 

Conexión á 

- Non se subiron 

actividades á AV 

Realizada  

Aprazada  
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“Área/s de mellora”: E. Pedagoxía: apoios e recursos. E.2 Crear recursos dixitais para levar a cabo na práctica docente.   

OBXECTIVO (1): Crear recursos dixitais para levar a cabo na práctica docente Acadado 

RESPONSABLE: Dirección do centro / Xefatura de Estudos Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

O 80% de profesorado que accede as Aulas Virtuais e materiais creados/compartidos. 

Valor de partida (3) 50% do profesorado accede as Aulas Virtuais e aos materiais creados/compartidos. 

Valor previsto e data 
(4) 

100% do profesorado accede ás Aulas Virtuais e o 50% aos materiais 

creados/compartidos. 

Xuño (final de curso) 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

adaptados ao       currículo Educación 

Infantil. 

 

trimestres Internet  

Ordenador/-es 

- Subíronse entre 1-6 

actividades 

- Máis de 6 

actividades 

Pendente  

Subida á paxina web do colexio e 

aula virtual de recursos  dixitais 

adaptados ao       currículo Educación 

Primaria.   

 

Profesorado 

 

2º e 3º 

trimestres 

 

Conexión á 

Internet  

Ordenador/-es 

- Non se subiron 

actividades á AV 

- Subíronse entre 1-

20 actividades 

- Máis de 20 

actividades 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: E. Pedagoxía: apoios e recursos. E.2 Crear recursos dixitais para levar a cabo na práctica docente.   

OBXECTIVO (1): Elaboración dun banco de recursos propios na Aula Virtual do centro para consulta e utilización de 

todo o Claustro. 

Acadado 

RESPONSABLE: Equipo directivo, coordinador Tic, Claustro do centro Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Número de recursos educativos creados 

Valor de partida (3) O valor de partida é cero 

Valor previsto e data 
(4) 

O valor previsto son 10 recursos dixitais Xaneiro 2023. 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Realización de busca por 
internet de recursos e páxinas 
de interese para logo afondar 
no se uso no PFPP 

Claustro do centro, 
equipo directivo e 
coordinador Tic 

Setembro 
2022. 

Internet, 
ordenadores. 

Ao final do primeiro 
trimestre valorarase 
esa busca e daráselle 
un estado. 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Creación dun PFPP para afondar 
no uso de ferramentas para a 
creación de recursos educativos. 

Equipo directivo, 
claustro, coordinador 
Tic do centro. 

Setembro de 
2022. 

Internet, 
formulario de 

solicitude, 
ordenadores. 

Ao final do primeiro 
trimestre valorarase a 
adecuación dese PFPP e 
os resultados obtidos. 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Creación na Aula Virtual do 

centro un lugar colaborativo 

Equipo directivo, 
Coordinador Tic, 

Novembro de 
2022. 

Internet, recursos 
proporcionados 

Ao final do primeiro 
trimestre do curso 

Realizada  

Aprazada  
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“Área/s de mellora”: E. Pedagoxía: apoios e recursos. E.2 Crear recursos dixitais para levar a cabo na práctica docente.   

OBXECTIVO (1): Elaboración dun banco de recursos propios na Aula Virtual do centro para consulta e utilización de 

todo o Claustro. 

Acadado 

RESPONSABLE: Equipo directivo, coordinador Tic, Claustro do centro Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Número de recursos educativos creados 

Valor de partida (3) O valor de partida é cero 

Valor previsto e data 
(4) 

O valor previsto son 10 recursos dixitais Xaneiro 2023. 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

para subir todo o material 

elaborado. 

Claustro do centro. pola Consellería 
(Aula Virtual), 
ordenadores. 

2022 valoraranse os 
resultado obtidos. 

Pendente  

Aprazada  

Pendente  

Utilización de tecnoloxías 
dixitais por parte do alumnado 
para a procura e selección de 
información. 

Profesorado de cada 
grupo/departamento. 

 
Final de curso 

Equipos 
informáticos. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Obtención de produtos finais TIC 
en cada proxecto. 

 
Persoas titoras de 

aula. 

 
Ao final de 

cada trimestre. 

Equipos 
informáticos e 
audiovisuais. 
Software de 

edición multimedia. 

 Realizada  



 

Páxina 59 de 81 

 

 

 

 PEDAGOXÍA IMPLEMENTACIÓN NA AULA. 

 

A liña de acción para o curso escolar 2022/2023 con respecto á pedagoxía: 

implementación na aula céntrase na creación de proxectos interdisciplinares, 

relacionados cos seguintes apartados como son: adaptación ás necesidades do 

alumnado, motivación e colaboración e cooperación tal e como se observan nas 

puntuacións obtidas nos apartados F1, F4, F5 e F6. No curso escolar 2022/2023 

centrarémonos no apartado F6 “Proxectos interdisciplinares”.   

 

 

 

O apartado F.6 “Proxectos interdisciplinares” obtén unha puntuación media de 3,7, 

sendo de 3,9 (membros do equipo directivo) e de 3,5 (profesorado). Con estes resultados 

é necesario que no Plan de Acción do curso escolar 2022/2023. 
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“Área/s de mellora”: F. Pedagoxía: implementación na aula. F.6 Implementación de proxectos interdisciplinares.   

OBXECTIVO (1): Implementar un proxecto interdisciplinares por trimestre no que participe a totalidade do alumnado.  Acadado 

RESPONSABLE: Persoa coordinador/a de plurilingüismo, da Biblioteca escolar do centro, coordinador/a do EDLG. Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Todas as aulas participan  nos proxectos interdisciplinares anual. 

Valor de partida (3) 0 aulas participan nos proxecto interdisciplinares anual.. 

Valor previsto e data 
(4) 

100% das aulas participan no proxecto interdisciplinares anual. Final de curso 2023. 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Acordo do proxecto anual e 
accións a desenvolver. 

Persoa coordinadora 
de Plurilingüismo,  

Equipo de 
Biblioteca/Coordinador

a EDLG 

 
1º quincena de 
setembro  2022 

 
Aplicación web 
para chuvia de 
ideas e equipos 
informáticos. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Difusión das actividades do 
proxecto na Páxina Web. 

 
Persoa responsable na 

páxina web. 

 
Actualización 

regular.  
Mínimo unha 
vez ao mes. 

 
Equipos 

informáticos. Web 
do Centro 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Utilización de tecnoloxías 
dixitais por parte do alumnado 
para a procura e selección de 
información 

 
 

Persoas titoras de 
aula. 

 
 

Ao final de 
cada trimestre. 

 
 

Equipos 
informáticos. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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 PRÁCTICAS NA AVALIACIÓN. 

 

A liña de acción para o curso escolar 2022/2023 con respecto á prácticas na 

avaliación debe centrarse no desenvolvemento xeral da avaliación, xa que é a liña con 

peores resultados (media de 3,6) mellorando: avaliación de habilidades, 

retroalimentación, autorreflexión e comentarios entre o alumnado tal e como se 

observan nas puntuacións obtidas nos apartados G1, G3, G5 e G6. No curso escolar 

2022/2023 centrarémonos no apartado G5 “Autorreflexión sobre a aprendizaxe” 

  

 

O apartado G.5 “Autorreflexión sobre a aprendizaxe” obtén unha puntuación 

media de 3,4, sendo de 3,3 (membros do equipo directivo) e de 3,5 (profesorado). Con 

estes resultados é necesario que no Plan de Acción do curso escolar 2022/2023. 

 

 



 

Páxina 62 de 81 

 

 

 

 

 

 
“Área/s de mellora”: G. Practicas na avaliación. G.5 Fomentar o uso das Tics no proceso de avaliación do alumnado.   

OBXECTIVO (1): Fomentar o uso das Tics para avaliar ás habilidades do alumnado Acadado 

RESPONSABLE: Equipo Directivo Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Uso das Tics no proceso de avaliación 

Valor de partida (3) 0 veces usadas ás Tics no proceso de avaliación 

Valor previsto e data 
(4) 

5 veces usadas ás Tics no proceso de avaliación 15 de xuño de 2023. 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Creación de un grupo de traballo 
por familiar profesional, para 
deseñar unha ferramenta de 
avaliación 

Equipo Directivo 1º trimestre Convocatoria 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Determinación das tarefas a 
realizar polos distintos 
membros do grupo de traballo Grupo de Traballo 1º trimestre Actas de reunión 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Deseño e elaboración da 
ferramenta de avaliación Grupo de Traballo 2º trimestre 

Actas de reunión e 
bocexo da 

ferramenta 

 Realizada  

Aprazada  
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“Área/s de mellora”: G. Practicas na avaliación. G.5 Fomentar o uso das Tics no proceso de avaliación do alumnado.   

OBXECTIVO (1): Fomentar o uso das Tics para avaliar ás habilidades do alumnado Acadado 

RESPONSABLE: Equipo Directivo Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Uso das Tics no proceso de avaliación 

Valor de partida (3) 0 veces usadas ás Tics no proceso de avaliación 

Valor previsto e data 
(4) 

5 veces usadas ás Tics no proceso de avaliación 15 de xuño de 2023. 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Pendente  

Emprego da ferramenta Tic  no 
proceso de avaliación. 

Grupo de Traballo 3º trimestre 
Ferramenta Tic de 

avaliación 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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 COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO. 

 

A liña de acción para o curso escolar 2022/2023 con respecto ás competencias 

dixitais do alumnado debe centrarse no desenvolvemento xeral de actuacións seguras e 

respectuosas na rede tal e como se observan nas puntuacións obtidas nos apartados H1, 

H3, H4, H5, H6 e H8. No curso escolar 2022/2023 centrarémonos no apartado H7 

“Creación de contidos dixitais”. 

 

 

O apartado H.7 “Creación de contidos dixitais” obtén a puntuación media máis 

baixa en todo o SELFIE cunha puntuación media de 3,1 sendo de 3 (membros do equipo 

directivo) e de 3,7 (profesorado). O resultado marca a realización dunha planificación 

necesaria que se incluirá no Plan de Acción do curso escolar 2022/2023. 
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“Área/s de mellora”: H. Competencias dixitais do alumnado. H.7 Desenvolver no alumnado habilidades necesarias para a 

produción.   

OBXECTIVO (1): Desenvolver no alumnado as habilidades necesarias para a produción e edición de vídeos. Acadado 

RESPONSABLE: Equipo Tic Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Creación de vídeo editado 

Valor de partida (3) 0 vídeos creados 

Valor previsto e data 
(4) 

1 vídeo creado e editado por nivel 15 de xuño de 2023. 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

Formación interna entre o 
profesorado. 

 

Equipo Tic, equipo 
directivo 

 
 

1º trimestre 

 
Persoa formadora, 

ordenador, 
software 

relacionado, 
proxector, aula 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Reunión de coordinación (PDI 
anual).  

Claustro e equipos 
de ciclo 

 

 
1º trimestre 

 

 
Lugar de reunión 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 
Realización de  vídeo. 

 
Profesor titor 

 
 

2º e 3º 

 
Aula, cámara, 

ordenador, 

 Realizada  
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“Área/s de mellora”: H. Competencias dixitais do alumnado. H.7 Desenvolver no alumnado habilidades necesarias para a 

produción.   

OBXECTIVO (1): Desenvolver no alumnado as habilidades necesarias para a produción e edición de vídeos. Acadado 

RESPONSABLE: Equipo Tic Non acadado 

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Creación de vídeo editado 

Valor de partida (3) 0 vídeos creados 

Valor previsto e data 
(4) 

1 vídeo creado e editado por nivel 15 de xuño de 2023. 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN (5) 
RESPONSABLES 

(6) 

DATA 

PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS 

NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

(9) 

ESTADO 

(10) 
 

trimestre software 
relacionado, 

material funxible, 
proxector 

 

 

  



 

Páxina 67 de 81 

 

 

 

3.2 Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 
 

 

 Infraestrutura e equipamentos.  

 

Obxectivo. Recursos  

1º) Actualizar e/ou renovar os dispositivos 

dixitais do centro 

 Substituír 5 PCs (Pentium), 

centrados no traballo administrativo do 

colexio e docente.  

 1 PC dirección.  

 1 PC secretaría.  

 1 PC X. Orientación.  

 1 PC Audición e Linguaxe. 

 1 PC Aula 6º Ed. Infantil 

TOTAL:   5 Ordenadores.  

 

 

 Pedagoxía: apoio e recursos.  

 

Obxectivo. Recursos  

1º) Crear recursos dixitais para levar a cabo na 

práctica docente 

 Dotar as aulas de taboleiros dixitais 

nas aulas de Educación Infantil e 1º ciclo 

de Ed. Primaria. 3 taboleiros dixitais.  

 1 taboleiro dixital 4º Ed. Infantil. 

 1 taboleiro dixital 5º Ed. Infantil. 

 1 taboleiro dixital 1º Ed. Primaria. 

TOTAL:   5 Taboleiros dixitais.  
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 Pedagoxía: implementación na aula.  

 

Obxectivo. Recursos  

1º) implementar un proxecto interdisciplinares 

por trimestre no que participe a totalidade do 

alumnado. 

 Renovar as tabletas da biblioteca (15 

tabletas).  

 15 tabletas dixitais. 

TOTAL:   15 tabletas dixitais 

 
 

 

 Competencias dixitais do alumnado.  

 

Obxectivo. Recursos  

1º) Desenvolver no alumnado as habilidades 

necesarias para a produción e edición de vídeos. 

 Renovar as tabletas da biblioteca (15 

tabletas).  

 15 tabletas dixitais. 

TOTAL:   15 tabletas dixitais 

 

 

  



 

      

 

Páxina 69 de 81 

 

 

4. Avaliación do plan 

 

4.1. Seguimento do Plan de Acción.  

 

 Instrumentos de seguimento e diagnóstico do plan: Instrumentos de 

diagnóstico estandarizados a utilizar.  

  

Para poder alcanzar os resultados propostos no Plan de Dixital de Centro  vaise 

levar a cabo unha avaliación continua que nos permitirá ver se os obxectivos expostos 

son os axeitados e se as medidas propostas son as correctas para lograr os obxectivos 

planificados podendo realizar as modificacións oportunas.  

Valorarase o grao de implicación de cada un dos membros que compoñen a nosa 

Comunidade Educativa, así como a coordinación entre eles e o grao de aceptación das 

distintas propostas. Esta avaliación continua complementarase cunha avaliación final 

onde se valorarán os resultados obtidos, as posibles melloras, erros cometidos, 

necesidades e grao de satisfacción coa experiencia. Para todo iso, empregaranse os 

seguintes instrumentos de avaliación:  

a) Revisión dos obxectivos e actividades expostas.  

b) Avaliación das actividades propostas: diagnóstico inicial, desenvolvemento e 

conclusións.  

c) Reunión de seguimento cos axentes implicados.  

d) Memoria anual do Plan Dixital de Centro.  

 

O seguimento e avaliación de plan está vinculada ao traballo de tres equipos:  

● Equipo TIC  

● Comisión de Coordinación Pedagóxica  

● Equipo Directivo.  

O principal responsable é o Dinamizador (director) e o equipo TIC pois segundo as 

súas funcións correspóndelle “Deseñar, seguir, avaliar e actualizar o Plan TIC do 

Centro”.  
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O resto dos equipos colaboran segundo o expresado en diferentes apartados deste 

plan.  

O plan revisarase dúas veces ao ano polo equipo TIC, que elaborará un informe 

para a memoria final e propoñerá os cambios que considere oportunos.  

 

Instrumentos de seguimento e diagnóstico do plan: Instrumentos de diagnóstico 

estandarizados a utilizar.  

 

Para avaliar a eficacia do plan utilizaremos os indicadores de avaliación incluídos 

en cada unha das accións tendo en conta o diagnóstico inicial realizado despois das 

probas SELFIE e CDD.  

Nos prazos correspondentes utilizaranse sistemas propios para realizar o 

diagnóstico da competencia dixital docente (CDD), así como a ferramenta SELFIE.  

 

Auditorías internas ou externas. 

 

 Auditorías externas:  

● As que determine a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de 

Galicia.  

 

Auditorías internas:  

● A que no propio seguimento do plan realiza o equipo TIC Do CEIP Plurilingüe 

Manuel Sueiro.  
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Indicadores de avaliación do Plan Dixital de Centro.  

 
A) Liderado.  

 

Obxectivo Responsable Indicador Meta Temporalización 

1º) Establecer un equipo de 

profesores/as (EPD) para a 

elaboración, xestión e 

seguimento do plan dixital de 

centro (PDC). 

Dirección do centro. 
Número persoas 

implicadas no 
EPD (3 docentes). 

90% do claustro de 
profesores/as. 

Setembro-Outubro 
2022. 
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B) Colaboración en rede.  

 

Obxectivo Responsable Indicador Meta Temporalización 

1º) Acreditar unha 
competencia dixital dentro 
do claustro. 

Equipo Directivo e 
coordinador do PFPP (en 

colaboración co CFR). 

4.5 % do profesorado con nivel A1 
e 40.5% con nivel A2 

O 80% do profesorado teña un 
nivel B1 ao rematar o curso 

académico 22-23. 
Xuño 2023. 

2º) Mellorar a 

competencia dixital do 

profesorado que acadou 

A1 no test CDD. 

Membro de equipo 

directivo ou persoa na 

que delegue. 

4.5 % do profesorado con nivel 

A1 e 40.5% con nivel A2. 
O 80% do profesorado con 

nivel B1 ou superior 
Xuño 2023. 

3º) Reflexionar sobre o uso 
das novas tecnoloxías. 

Equipo Directivo e 
coordinador TIC. 

Participación do profesorado nas 
reunións das CCP. 

100% de participación do 
profesorado nas reunións das 

CCP. 
Xuño 2023. 

4º) Crear espazos de 
colaboración con outros 
centros da contorna. 

Equipo Directivo, Equipo 
Tics e Claustro 

50% de profesorado que accede as 
Aulas Virtuais e 20% materiais 

creados/compartidos. 

100% do profesorado accede ás 
Aulas Virtuais e o 50% aos 

materiais creados 
/compartidos. 

Xuño 2023. 
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C) Infraestrutura e equipamentos.  

 

Obxectivo Responsable Indicador Meta Temporalización 

1º) Actualizar e/ou renovar 

os dispositivos dixitais do 

centro 

Persoa coordinadora TIC 
20% de dispositivo actualizados 

e/ou renovados 

50% dos dispositivos 

actualizados e/ou renovados 
Xuño 2023. 
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D) Desenvolvemento profesional continua.  

 
Manter o realizado ata o de agora.  

 

E) Pedagoxía: apoio e recursos.  

 

Obxectivo Responsable Indicador Meta Temporalización 

1º) Crear recursos dixitais para 

levar a cabo na práctica 

docente 

Dirección do centro / 

Xefatura de Estudos 

50% do profesorado accede as 

Aulas Virtuais e aos materiais 

creados/compartidos. 

100% do profesorado accede ás 

Aulas Virtuais e o 50% aos 

materiais creados/compartidos. 

Xuño 2023. 

2º) Elaboración dun banco de 

recursos propios na Aula 

Virtual do centro para 

consulta e utilización de todo 

o Claustro. 

Equipo directivo, 

coordinador Tic, 

Claustro do centro 

O valor de partida é cero O valor previsto son 10 
recursos dixitais 

Xaneiro 2023. 
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F) Pedagoxía: implementación na aula.  

 
Obxectivo Responsable Indicador Meta Temporalización 

1º) implementar un proxecto 

interdisciplinares por trimestre 

no que participe a totalidade 

do alumnado.  

Persoa coordinador/a 

de plurilingüismo, da 

Biblioteca escolar do 

centro, coordinador/a 

do EDLG. 

0 aulas participan nos proxecto 

interdisciplinares anual. 

100% das aulas participan no 

proxecto interdisciplinares 

anual. 

Final de curso 2023. 
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G) Prácticas na avaliación.  

 

Obxectivo Responsable Indicador Meta Temporalización 

1º) Fomentar o uso das Tics 

para avaliar ás habilidades do 

alumnado 

Equipo Directivo 
0 veces usadas ás Tics no 

proceso de avaliación 

5 veces usadas ás Tics no 

proceso de avaliación 
15 de xuño de 2023. 
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H) Competencias dixitais do alumnado.  

 

Obxectivo Responsable Indicador Meta Temporalización 

1º) Desenvolver no alumnado 
as habilidades necesarias para 
a produción e edición de vídeos. 

Equipo Tic 0 vídeos creados 
1 vídeo creado e editado por 

nivel 
15 de xuño de 2023. 
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4.2. Propostas de mellora (revisión). 

 

 Conclusións da aplicación e o desenvolvemento do Plan Dixital. 

 

O presente é xa o décimo cuarto plan TIC (primeiro foi no 2008) que desenvolve o 

colexio, sendo o primeiro Plan Dixital de Centro. Podemos dicir sen dúbida, que vai ser un 

novo impulso en todos os aspectos curriculares, de equipamento, de formación, de 

comunicación e xestión con ferramentas TIC, e así nos vai a permitir avanzar no proceso 

de mellora continua do centro.  

O punto de partida para a aplicación e desenvolvemento deste Plan Dixital de 

Centro o podemos definir como medio, en primeiro lugar, en todo o relacionado coas 

infraestruturas:  

● Desde un punto de vista de infraestruturas o colexio ten unhas 

instalacións aceptables sendo necesario a substitución e actualización dalgúns equipos 

informáticos así como a colocación de 4 taboleiros dixitais e comprar 14 tabletas.  

● Desde o punto de vista do software, contamos coas maquetas Abalar e 

os equipos Edixgal para o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria e para todo o 

profesorado que imparte docencias nesas aulas.  

 

 Nos aspectos educativos:  

 A implantación das Aulas Virtuais chega ao 100% das aulas de Educación 

Primaria, do alumnado e do profesorado, cun uso máis que aceptable. Os puntos crave do 

plan son a paulatina modernización dalgunhas infraestruturas, a aplicación da 

metodoloxía por proxectos, o incremento do uso de dispositivos nos primeiros cursos de 

Educación Primaria, a sempre necesaria formación do profesorado., tanto en aspectos 

didácticos, puramente tecnolóxicos e na cultura de compartir recursos e uso de 

repositorio comúns. Tamén consideramos imprescindible todo o relativo á seguridade 

dixital. En definitiva, este plan axudaranos como centro, como profesionais e aos nosos 

alumnos para ser máis competentes nun mundo dixital cambiante usando os medios que, 

na maioría das ocasións, xa temos ao noso alcance.  
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 Liñas de mellora detectadas para as próximas revisións.     

 

As liñas de mellora detectadas para próximas revisións inclúense no plan de acción 

para o curso escolar 2022/2023 e as que se deriven das avaliacións periódicas. 

 

 Estratexias de revisión e modificación do Plan Dixital.   

   

A experiencia do centro no desenvolvemento dos plans estratéxicos podemos 

garantir sen dúbida a continua revisión e actualización do Plan.  

 

• Antes de confeccionar un novo plan estratéxico realízanse tamén análise 

DAFO, CCD e CAME da situación do centro, na que se inclúen, como non, as TIC.  

• Os diferentes procesos do Modelo de Xestión inclúen información detallada 

do uso das TIC e son supervisados polo Equipo Directivo, CPP e en última instancia polo 

Consello Escolar do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro.  

• O plan no seu conxunto avalíase e revisa a finais de cada curso, e cando se 

considera necesario e de forma exhaustiva a finais do curso escolar 2022-2023.  

• Debido a que é dinámico, é posible a mellora continua do mesmo.  

  



 

Páxina 80 de 81 

5. Difusión do plan 

 
Revisión e modificación.        

 

O presente Plan Dixital de Centro é de obrigado cumprimento por parte de todos 

os membros da comunidade escolar deste centro. Realizaranse as revisións periódicas que 

se consideren oportunas para adaptalo as novas circunstancias ou a modificacións 

lexislativas. Estará sempre supeditado á lexislación vixente e terá unha vixencia anual, 

sendo susceptible de perfeccionamento ou mellora que o constitúan ou concorran 

algunhas das seguintes causas:  

 

 Cambio de normativa legal na que se fundamenta.  

 

Publicación e divulgación.        

 
O CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro publicará e divulgará este documento por 

diferentes medios a toda a comunidade educativa.  

O Equipo Directivo será o encargado de difundilo polas seguintes canles:  

 Depósito de copias na Dirección e Secretaría a disposición de calquera 

interesado/a que forme parte da comunidade educativa ou algún outro, segundo o criterio 

da Dirección do centro.  

 Publicación na páxina web do centro.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/taxonomy/term/175  

 

Ourense a 29 de xuño de 2022. 

  

Visto e Prace     O coordinador TIC 

 O director: 

 

 

Asdo.: José Manuel Rego García   Asdo.: Norberto Blanco Dorrío. 
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Aprobación. 

 

O presente Plan Dixital de Centro do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro para o curso 

académico 2021/2022, foi presentado ao Claustro e Consello Escolar do CEIP Plurilingüe 

Manuel Sueiro de Ourense na reunión que se celebrou o día 29 de xuño do 2022, do que 

como Secretario dou fe. 

 

Visto e Prace      O Secretario 

O director: 

 

 

Asdo.: José Manuel Rego García   Asdo.: Norberto Blanco Dorrío 

 


