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Introdución 

Datos básicos do centro 

     

 
 

● Nome do centro ● CEIP  Portonovo 

● Código ● 36008805 

● Enderezo ● Rúa Areal, 5. Portonovo 36970 

● Correo electrónico ● ceip.portonovo@edu.xunta.gal 

● Enderezo web ● https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportonovo/ 

● Etapas Educativas ● Infantil e Primaria 

● Teléfono ● 886151672 / 886151673 

● Nº de alumnado ● 291 

● Nº mestr@s ● 27 

● Persoal non docente ● 1 administrativo / 1 conserxe / 1 coidadora 

● Nº unidades ● 5 Educación Infantil e 11 Educación Primaria 

● Réxime ● Xornada continuada 

● Horario do centro ● 8:50 – 13:50 h 

● Centro adscrito ● IES de Sanxento (Baltar s/n, Sanxenxo) 

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

      O CEIP de PORTONOVO atópase no lugar de Portonovo, localidade de Sta. Mª de Adina, 

concello de Sanxenxo. Linda ó Norte e ó Leste co parque Espiñeiro, ó Sur coa rúa Espiñeiro e ó 

Oeste coa rúa Areal. Atópase preto da zona chamada a “Boca do Río” e fronte da praza de 

Abastos. 

    Portonovo, vila do Concello de Sanxenxo, conta cunha poboación de 4.496 habitantes 

distribuída nun núcleo urbano, o máis poboado do concello, e nos lugares de Baltar, Barrosa, Ríal, 

Adina, Xesteiriña, Fabal, Vichona, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Catadoiro e Arra. 

       O centro educativo é de liña 2 contando cun total de 291 alumnos/as. O centro conta con 

todos os recursos persoais necesarios para o normal desenvolvemento da actividade docente. 



Unha vez analizados os resultados da enquisa realizada ao principio de curso, as conclusións ás 

que chegamos son as seguintes: 

● No relativo as familias 

A media de fillos por unidade familiar está entre un e dous. 

Cun 37% das familias conviven outros membros, maioritariamente avós. 

O nivel de estudios dos pais e nais é, nunha altísima porcentaxe, primario. 

Situación laboral dos pais/nais: 

-  Nivel de paro alto 

- Unha  porcentaxe importante de nais (82%) ocúpase en traballo temporais ou a tempo parcial, 

cerca do domicilio familiar (localidade,  concello...) 

- Sectores: agrícola, hostaleiro, conserveiro, limpeza, pesca (redeiras)... 

Polo tipo de traballo dos pais e nais, moitos nenos e nenas pasan un tempo considerable 

ó coidado dos avós/as ou doutros familiares; non habendo, en consecuencia, unidade de criterio 

na súa educación. 

● En canto a problemática social 

 As ocupacións principias da vila de Portonovo variaron nos últimos anos. A poboación, 

de adicarse fundamentalmente á pesca de baixura e á agricultura, pasou a centrarse no turismo 

e na construción, relegando as outras actividades a un segundo plano; polo que, a oferta de 

emprego vese incrementada nas épocas estivais dun xeito esaxerado. 

Isto fai que as familias, durante os meses de verán, teñan o tempo de ocio incompatible entre 

pais e fillos, e a necesidade de deixa-los fillos ó cargo doutros coidadores (avós/as, tíos/as,...) ou 

servicios alleos. 

 Durante o inverno as familias mantéñense a base dunha economía de subsistencia, 

acomodándose á situación sen necesidade de procura  doutro emprego máis estable; pola 

seguridade de volver  atopar traballo na vindeira tempada de verán. 

 O feito de que unha porcentaxe indicativa de pais/nais traballen ou rexenten negocios 

adicados á hostalería (xornadas sen límite, contratos precarios, longas tempadas sen traballo,...) 

ou traballen fóra de Galicia, trae consigo que moitos/as nenos/as carezan dunha figura que lles 

serva de modelo constante e que exerza a súa autoridade. Este deficiente control sobre os fillos 

redunda no uso que estes fan do tempo libre (utilización indebida e excesiva da televisión, tablets, 

móbiles ou consolas conectados á rede por parte dos máis pequenos). 

 Nos últimos anos é salientable tamén a crecente chegada de inmigrantes (Sudamérica 

especialmente) que provoca ingresos de alumnado estranxeiros a calquera altura do curso; isto 

conleva a inestabilidade emocional e académica, recelo a novos hábitos e normas nas familias 



(pais e fillos), mentres non superan o período de adaptación. Pola contra, favorece o 

achegamento á diversidade cultural. 

● Lingua  de  comunicación 

Dunha enquisa sobre o emprego do galego no ámbito familiar, que a Equipa de Normalización 

Lingüística do Centro pasou no curso 2010 extráese que o galego é o idioma máis empregado 

polas familias, feito que contrasta co baixo número de alumnado que espontáneamente se 

comunica nesta lingua (16% ó comezo da escolaridade), aínda que o comprendan perfectamente. 

           Antes de inicia-la escolaridade a lingua familiar dos cativos varía dependendo das zonas: 

nos núcleos rurais a lingua dominante é o galego, e a dos nenos que viven na vila de Portonovo 

o galego/castelán na maioría dos casos, cunha lixeira dominancia do galego. Son poucas as 

familias que empregan só o castelán. Hai que ter en conta tamén o número de casos nos que o 

pai e a nai traballan fóra da casa, quedando os nenos baixo o coidado de avós/as que, polo xeral, 

falan galego. 

      Sen embargo e a pesar dos esforzos dos docentes, pois o Centro conta cun Plan de 

Potenciación do uso do galego a través das iniciativas do equipo de Dinamización Lingüística, 

obsérvase curso tras curso que o emprego do galego como lingua de comunicación entre o noso 

alumnado decrece a medida que aumenta a idade do mesmo. 

        Actualmente hai que ter en conta ademais que o número de alumnos/as estranxeiros 

aumenta e que os pais e nais dos máis cativos son pais xoves que medraron falando en castelán. 

● Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo. 

Ademáis do presente Plan Dixital, o centro participa nunha ampla liña de proxectos coma 

seccións bilingües (lingua inglesa), PFPP con varias liñas de traballo (aprendizaxe cooperativa, 

perfil competencial), tamén é un centro E-dixgal dende o presente curso (para o vindeiro ano 

contaríamos con dous niveis E-dixgal en 5º e 6º), tamén se leva a cabo un proxecto de radio 

(Porto-radio)… que se verían beneficiados coas melloras da consecución dos obxectivos básicos 

plantexados no presente Plan Dixital. 

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

  A través do presente Plan dixital, preténdese que todo o centro se beneficie do bo uso e 

manexo das Novas Tecnoloxías, e que serva para un mellor desempeño do proceso de Ensino-

Aprendizaxe; e, a súa vez, se obteñan produtos finais elaborados pol@s nen@s e mestr@s como 

productos finais dos proxectos de centro levados a cabo cada ano (este ano foi o 50 aniversario). 

1.3. Breve xustificación do mesmo 

Contextualización normativa en relación co Plan Dixital do noso centro: 

● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación. 

mailto:nen@s
mailto:mestr@s
mailto:mestr@s


● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022 

● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022 

 

1.4. Proceso de elaboración 

  Descrición da organización e do proceso de elaboración do PD dentro do Equipo de 

Dinamización do Plan Dixital. 

● 1.- Iniciamos o proceso coa elaboración de enquisas por parte do coordinador TIC 

(seguindo as instrucións do coordinador Adix asociado ao centro) ás familias, alumnado 

de 5º e 6º, familias de 5º e 6º, profesorado con máis de un ano de antigüidade no centro, 

e equipo directivo para a elaboración do selfie. 

● 2.- Logo cubriuse a través da plataforma FPROFE da Xunta, o test de competencia dixital 

docente, logo do cal se obtiveron os datos relevantes para a elaboración do DAFO. 

● 3.- Crear o BOARD na AV do centro e subir os datos nas táboas elaboradas para tal efecto 

e exportar o aquivo .cvs na AV do grupo de coordinadores ADIX de Vilagarcía. 

● 3.- Enquisas DAFO da Consellería, vía aplicación online, recompilación de informes e 

valoración dos resultados e posterior recollida de todo o obtido. 

● 4.- Deseño, por parte do grupo de traballo do Plan Dixital, de obxectivos e propostas de 

mellora tendo en conta os puntos de partida de Deficiencias e Ameazas obtidas no DAFO 

e posible resultados finais a curto e longo prazo. E que posteriormente serán incluídos 

nun dos puntos do presente documento, nas Táboas de obxectivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situación de partida 

Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

● O centro conta con conexión wifi e cableada nos tres edificios que o conforman 

(infantil, Primaria, Administración) e tamén no pavillón. 

● Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes 

categorías: aulas dixitalizadas (todas as aulas contan con PC e proxector e nas 

de 3º e 4º a maiores contan con dous equipos compactos de consulta, proxecto 

E-Dixgal (con 50 equipos ultra-portátiles para os alumnos e 7 portátiles para os 

mestres), equipos de xestión e administración (ordenadores de torre para 

dirección, xefatura de estudos, administrativa do centro e secretaría, ademáis 

dunha impresora-fotocopiadora), 4 ordenadores compactos para consulta e uso 

na biblioteca (ademáis de 2 portátiles para a xestión da mesma, un proxector 

wifi, impresora láser, lector de código de barras), 2 equipos compactos para uso 

nas salas de profesorado (e dúas fotocopiadoras) e departamentos (orientación, 

PT, AL, EF, relixión, contan con un ordenador por departamento, e 1 proxector na 

aula de PT e outro na de relixión), na aula de música hai portátil, proxector e 

equipo de sonido, altofalantes Bosé) equipos ultra-portátiles para aula (dos 

carros abalar, sobre uns 100 en mal estado e obsoletos), aula de informática 

(agora mesmo hai 16 equipos de torre vellos pero operativos, catro dos cales 

pertencen a un mestre do centro) e dotacións para proxectos específicos (aquí 

entrarían os 15 equipos doados pola xunta no período Covid para tratar de 

solventar a fenda dixital nas familias menos favorecidas ou con problemas de 

conexión). NOTA: todo este equipamento non está inventariado nin en 

condicións óptimas dado que a maioría está obsoleto e precisa reposición; é por 

iso que uns dos obxectivos do plan de acción é o etiquetado e inventariado do 

mesmo. 

● Servizos dixitais educativos: servizos corporativos ou non corporativos que 

facilitan a xestión docente (páxina web do centro, aula virtual, E-Dixgal (de 

momento só en 5º curso, o vindeiro ano empezará tamén en 6º), espazoAbalar, 

Abalarmóbil,…). 

● En canto á xestión do mantemento do equipamento do centro; esta lévase a cabo 

por diversos medios; Xunta de Galicia (Amtega, Plexus), empresa informática 

(APP informática) e coordinador TIC e mestre de música (que tratan de dar saída 



aos pequenos inconvintes TIC que poden ser resoltos sen a necesidade dos 

servizos técnicos anteriores. 

● Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC (Plan de continxencia, por 

exemplo). 

 

 

 

Fontes empregadas para a análise DAFO 

Autoavaliación SELFIE: información do resumo das áreas do informe SELFIE de cada etapa 

educativa na seguinte táboa: 

Areas Grupos 

A -Liderado 
Equipo Direct. 3,1 
Profesorado 2,5 
Alumnado   

B- Colaboración e redes 
Equipo Direct. 3 
Profesorado 2,4 
Alumnado 3,4 

C- Infraestruturas e Equipos 
Equipo Direct. 3,1 
Profesorado 3,4 
Alumnado 4 

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct. 3,2 
Profesorado 2,8 
Alumnado  

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 3,3 
Profesorado 3,4 
Alumnado  

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 2,7 
Profesorado 2,8 
Alumnado 3,6 

G- Prácticas de avaliación 
Equipo Direct. 2,7 
Profesorado 2,5 
Alumnado  

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Direct. 3,1 
Profesorado 2,5 
Alumnado 3,8 

 

Test CDD: a continuación preséntase a información recollida nas táboas 2.1, 2.2 e 2.3 do informe 

grupal do TestCDD de centro. Tamén se mostra o recollido na táboa 1.3. en relación co perfil do 

profesorado participante no TestCDD. 

 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

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

DEFINITIVO 16 23 69,6% 

PROVISIONAL 2 2 100% 

INTERINO 1 1 100% 

OUTROS 1 1 100% 

 



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 

80,2 Integrador/a (B.1) 76,5 Integrador/a (B.1) 

 
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. 70,4 Integrador/a (B.1) 68,2 Integrador/a (B.1) 

PRI. 89,5 Integrador/a (B.1) 77 Integrador/a (B.1) 

 
2.3. Distribución do profesorado por niveis 

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

A1   

A2 12 60% 

B1 3 15% 

B2 2 10% 

C1 1 5% 

C2 2 10% 

TOTAL 20 100,00% 

 

Análise DAFO 

 A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xerou unha análise DAFO que 

permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas 

fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver. 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

- Recursos do centro e conectividade á rede. 
 

- Moitos dos equipos están obsoletos. 
- Equipamentos escasos e caros. 
- Mal servizo de reparación / reposición. 
- Sobrecarga da rede e excesiva dependencia da 
mesma. 

PERSOAL DOCENTE 
 - Vontade do profesorado por empregar as Tics 
no proceso de aprendizaxe. 

- Faltan mestres específicos e tempo para levar o 
espazo e o material TIC. 
- Falta de tempo no horario persoal. 

PERSOAL NON DOCENTE  
 
 

ALUMNADO 

- Implicación e motivación do alumnado durante 
o traballo dixital. 
- Motivación do alumnado e disposto a empregar 
as NT no quefacer diario. 

- Non teñen medo as NNTT (risco): protección de 
datos, seguridade, pegada dixital. 

FAMILIAS 
 
- Colaboración das familias nas tarefas 
educativas. 

- Sensibilización das familias sobre o traballo e 
acceso ao dixital e a pegada dixital. 
- Fenda dixital e necesidade dalgunhas familias. 



- Medo das familias a un cambio radical e 
excesiva dependencia das TD. 

OFERTA 
- Metodoloxías activas e innovadoras, que se 
poderían derivar cun maior dominio das NT. 

- Necesidade de formación do claustro  no uso e 
implementación das NT. 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

- Oferta educativa, recursos e tecnoloxía a 
disposición do alumnado e familias, colaboración 
entre escola, familias e alumnado. 
- Cesión de equipos dende a escola paliar a fenda 
dixital dalgunhas familias. 

- Sobrecarga do Coordinador TIC na xestións dos 
equipos / reparacións e pouco horario para dar 
resposta axeitada a tódalas incidencias. 
- Falta de perosal cualificado e excesiva 
dependencia do traballo dixital centralizado en 
unha persoa especialista na temática. 

 
EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

- Establecer un sistema de reposición de material 
TIC operativo e real, que non faga que as 
propostas de traballo se vexan alteradas por falta 
de equipamento. 
- Dotar ao profesorado de sesións no horario a 
aqueles que si contribúan na mellora das tics e na 
creación de actividades para o centro. 

- Excesivo tempo de resposta ante fallos ou 
problemas nos equipamentos dixitais por parte 
dos servizos técnicos. 

LEXISLACIÓN 

- Propoñer á administración melloras para o 
centro e outros centros con propostas educativas 
e de organización interna 
- Aproveitar a nova lexislación para mellorar a 
dotación e o equipamento do centro. 

- Papeleo excesivo, que fai que cada actividade 
precise dun documento a entregar e sexa visto 
como unha carga polo profesorado, restando 
motivación pola inclusión das TIC na educación. 
- Excesivos trámites burocráticos. 

CONTORNA 

- Posibilidade de integrar a contorna á vida do 
centro a través de traballos interdisciplinares 
usando as TD. 

- Medo ao dixital, protección de datos, 
seguridade, pegada dixital... 
- Fenda dixital que imposibilita o acceso ao dixital 
para determinadas familias. 

ANPA   

OUTRAS ENTIDADES 

- Posibilidade de colaborar con outros centros e 
organizacións. 

- Dificultades dalgunhas familias pola fenda 
tecnolóxica. 
- Necesidade de equipos e conectividade aptos 
para á demanda de tanto equipamento, sen 
cortes e velocidade de conexión axeitadas. 

 
 



 

Plan de Acción 
 

   Unha vez realizado o Selfie e o Test CDD, así como o análise DAFO (Debilidades, Ameazas, 

Fortalezas e Oportunidades), creamos o Plan de Acción, no cal incorporaremos os obxectivos 

prioritarios; os indicadores, é dicir, o valor que queremos acadar para cada obxectivo; e as 

accións, concretándoas para a consecución dos citados obxectivos. 

   O Plan de Acción ten en conta os recursos materiais e persoais cos que contamos, tendo en 

conta que este catálogo está en constante evolución. Por iso, engadimos tamén as necesidades 

de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas. 

Obxectivos, indicadores e accións 

A partir dos obxectivos do marco DigCompOrg   (Marco Europeo para Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competencial temos como referencia para establecer os nosos 

obxectivos e accións dentro do Plan de Acción, as seguintes premisas: 

 Fomentar a autorreflexión e a autoavaliación dentro das organizacións educativas, a 

medida que están reforzando progresivamente o seu compromiso coa aprendizaxe e a 

pedagoxía dixital. 

 Permitir aos responsables deseñar, implementar e avaliar estratexias e recursos 

educativos para a integración e uso efectivo das tecnoloxías dixitais na aprendizaxe. 

 En función dos mesmos, e tendo en conta a analise DAFO extraído do TCDD, deseñamos os 

nosos obxectivos e propostas de mellora. 

* Ver as táboas de obxectivos do plan de acción na seguinte páxina. 

Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

 Este proxecto supón poñer en valor o traballo en equipo, a experimentación, a realización 

de experiencias e o traballo manipulativo favorece o interese do alumnado polo aprendizaxe. 

Esta metodoloxía supón unha mellora do fomento das competencias clave e profesionais (ámbito 

STEM) e as competencias dixitais do alumnado, do profesorado e incluso tal e como o deseñamos 

na escola das familias. 

 As necesidades de mellora fundamentais céntranse principalmente no material e no tempo, 

no referente ao material polo elevado custo do mesmo e a obsolescencia ou falta deste no centro, 

e en canto a o tempo fai referencia a inclusión por parte do equipo directivo de sesións de apoio 

en cada curso para cubrir as necesidades de traballo a fin de levar a termo este proxecto. 

En canto ao material, precisariamos: 



 Crear unha aula STEM (a aula de informática podería adaptarse para este fin, xa que 

está anexa ao laboratorio e dispón de espazo para almacenar dito materia) para poder 

aglutinar todos os materias. 

 Mobiliario adaptado para poder traballar os distintos proxectos deseñados, armarios, 

etc. 

 Renovar os ordenadores na aula de Informática para os traballos individuais e en grupo 

do alumnado de 1º a 4º. (tamén actualizar os equipos existentes con máis memoria RAM e 

discos SSD) 

 Dotar dito espazo de  tabletas (10-15) para traballar a robótica, edición de vídeo, códi-

gos QR, etc. e respectivo armario de carga. 

 Renovar os EDI das aulas de todo o centro (5 EI, 11 EP, 1 aula música, 1 biblioteca, 1 sala 

Audiovisuais, on taboleiros interactivos. 

 Material de fotografía e vídeo, trípodes, cromas e a súa iluminación para contribuir ao 

traballo de montaxes educativas para os proxectos de aula / centro. 

 Modificar as liñas de enchufes na aulas para trasladar os puntos de rede dos recunchos 

TIC. 

 Xogo de 6 robots educativos / equipos de robótica para poder deseñar e traballar con 

programas (tipo Mbot), e manipular montando e desmontando, crear patróns de mo-

vemento, accións... 

• Xogos de construción en pezas tipo lego ou meccano, adaptados ás distintas idades de 

primaria. 

 Impresora e escáner 3D,  para traballar as para levar a cabo e poder materializar os 

proxectos e deseños creados co software correspondente. 

 

 

Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción 

Área/s de mellora: Competencia dixital do alumnado 

OBXECTIVO: 1 Coñecer os perigos da navegación e o uso seguro de internet 



Responsable: Coordinador/a TIC 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe do alumnado que coñece os perigos da navegación e o bo uso de internet 

Valor de partida: 0% do alumnado que supera o cuestionario 

Valor previsto e data: 80% do alumnado participa supera o cuestionario 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN   

 
RECURSOS NECESARIOS 

AO 1.1: Constituir un 
equipo de traballo. 

Coordinador/a TIC Setembro 2022 Acta 

AO 1.2: Participar no programa Plan 
Director e Navega con Rumbo para a 
convivencia e mellora da seguridade nos 
Centros Educativos 

Equipo de traballo Xuño 2023 
Salón multiusos 
Ponentes 

AO 1.3: Participar en actividades, charlas, 
formación,... encamiñadas a coñecer os 
perigos da navegación para alumnado, 
profesorado e familias 
 

Equipo de traballo Xuño 2023 
Equipos informáticos 
Espazos do centro 

AO 1.4: Poñer en práctica actividades para 
aplicar o o coñecemento no bo uso de 
internet 

Titores Xuño 2023 

Equipos informáticos 
Materiais elaborados 
Cuestionario 
Aula Virtual 
 

 
 

Área/s de mellora: Infraestructura e equipos 

OBXECTIVO: 2 Inventariar e optimizar os dispositivos dixitais do centro 

Responsable: Coordinador/a TIC. 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de equipamento dixital do centro inventariado e optimizado 

Valor de partida: 0% de equipamento inventariado e optimizado 

Valor previsto e data: 100% de equipamento inventariado e optimizado 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

AO 2.1: Constituir un 
equipo de traballo. 

Coordinador/a TIC. Setembro 2022 Acta 

AO 2.2: Realizar un inventario de tódolos 
dispositivos dixitais do centro e posibles 
melloras dos mesmos 

Equipo de traballo. Outubro 2022 
Equipo informático 
Folla Calc 



AO 2.3: Solicitar e instalar discos duros 
sólidos e a 
ampliación da memoria RAM dos 
equipos máis obsoletos así como da  
Maqueta Abalar 
 
 
 
 

Equipo de traballo. Xuño 2023 
Discos duros 
Memoria RAM 
Maqueta Abalar 

 
 

 
 

Área/s de mellora:  Desenvolvemento profesional continuo 

OBXECTIVO: 3 Promover o uso de ferramentas dixitais de software libre no proceso de ensino-aprendizaxe 

Responsable: Coordinador/a TIC 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de profesorado que emprega software libre 

Valor de partida: 10% do profesorado que emprega software libre 

Valor previsto e data: 60% do profesorado que emprega software libre Xuño 2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN 

AO 3.1: Constituír un equipo de traballo 
para pomover o uso de ferramentas 
dixitais de software libre 

Coordinador/a TIC Setembro 2022 Acta Elaboración da acta 

AO 3.2: Crear un repositorio con 
ferramentas dixitais libres útiles para 
cada un dos ciclos educativos 

Equipo TIC Outubro 2022 
Equipos informáticos 
Software libre 
 

Creación do listado de recursos 

AO 3.3: Solicitar formación para a 
aprendizaxe no uso de ferramentas de 
especial interese para o profesorado 

Coordinador/a TIC Outubro 2022 
Equipos informáticos 
Software libre 
Recursos humanos 

Nº de sesións de formación 

AO 3.4: Poñer en práctica actividades 
utilizando as ferramentas dixitais libres 

Todo o claustro Xuño 2023 
Equipos informáticos 
Software libre 
Aula Virtual 

Número de profesorado que realiza 
actividades utilizando ferramentas 
dixitais libres 

 

Área/s de mellora: Pedagoxía: apoios e recursos 

OBXECTIVO: 4 Implementar os entornos virtuais de aprendizaxe 

Responsable: Coordinador/a TIC 

 
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO 
 
 
 
 
 

 
Porcentaxe de profesorado que publica tarefas na AV e utiliza a páxina Web 
 
 



Valor de partida: 10% do profesorado publica tarefas na AV nin utiliza a páxina Web 

Valor previsto e data: 50% do profesorado publica tarefas na AV nin utiliza a páxina Web 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

AO 4.1: Constituír un equipo de traballo 
para implementar os entornos virtuais de 
aprendizaxe 

Coordinador/a TIC Setembro 2022 Acta 

AO 4.2: Formación en coñecemento 
básico dos entornos virtuais de 
aprendizaxe 

Equipo TIC Outubro 2022 

Cursos de formación 
Formación en rede 
Formación entre iguais 
Equipos informáticos 

AO 4.3: Publicación de contidos e traballo 
nos entornos virtuais de aprendizaxe 

Profesorado Xuño 2023 
Equipos informáticos 
Aula Virtual 
Páxina Web 

 

 

Avaliación do plan 

Indicar o  procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de 

obxectivos, indicando: 

 No contexto da avaliación procesual a frecuencia da súa realización será como mínimo 

unha vez ao trimestre. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución das accións, a 

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

as propostas de mellora. 

Cada unha das accións propostas neste plan serán avaliadas como mínimo unha vez ao 

trimestre. Con este fin, establécense uns indicadores específicos que axudarán a valorar a 

idoneidade das medidas adoptadas e a  establecer os reaxustes necesarios. 

 No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez 

ao ano. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos 

obxectivos e as propostas de mellora. 

Ao final de curso, dacordo cos datos do proceso de seguimento e avaliación, levarase a cabo 

unha avaliación final para comprobar o logro dos obxectivos e, de ser o caso, establecer  

propostas de mellora. 

 



Difusión do plan 

A estratexia para a difusión do plan dixital entre toda a comunidade educativa e tendo en conta 

o Plan de Comunicación do Centro, baséase nas canles oficiais establecidas pola Xunta de Galicia, 

como o a páxina web da escola e o Abalar móbil. Ademais de medios non oficiais e RRSS, etc. 

• Web da escola: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportonovo/ 

• Canles redes sociais da escola: 

o https://es-es.facebook.com/ceip.portonovo.1 

o Instagram: ceipportonovo 

 

https://es-es.facebook.com/ceip
https://es-es.facebook.com/ceip
https://es-es.facebook.com/ceip
https://es-es.facebook.com/ceip

