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1. Introdución. 

1.1. Datos básicos do centro 
 

Neste curso 21/22 o C.E.I.P. Sal Lence (código de centro 15021548), situado na Avenida de Oza nº 224 en 

A Coruña, é un centro que conta cunha matrícula de 231 alumnas e alumnos, distribuídos nas etapas de 

Educación Infantil (68 nenos e nenas) e de Educación Primaria (163 alumnos e alumnas). 

O claustro está formado por 25 persoas (4 especialistas de E.I., unha delas de apoio; 10 titores de Ed. 

Primaria, profesorado especialista de Música, Educación Física e Inglés;  2 profesoras compartidas con 

outros centros que imparten Relixión Católica e Evanxélica; 1 orientadora; 2 especialistas en Pedagoxía 

Terapéutica e 1 especialista en Audición e Linguaxe). Ademais, o centro conta cunha coidadora compartida 

con outro centro. 

 

Os datos de conctacto do centro son: 

A páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/ 

O correo electrónico: ceip.sal.lence@edu.xunta.gal) 

Teléfono: 881880820 

 

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

 

O noso centro aglutina á poboación do barrio dos Castros e unha pequena porcentaxe de alumnos e 

alumnas procedentes da Ponte Pasaxe (na maioría de etnia xitana). Dito barrio (Os Castros), está constituído 

fundamentalmente por vivendas de “tipo social” e de recente construción, o que reflicte a coexistencia de 

diferentes grupos socioeconómicos e culturais. 

A idea do presente Plan Dixital, con respecto ao noso Proxecto Educativo, é que o noso centro mellore en 

calidade dixital, contribuíndo a un tipo de educación máis consecuente co momento actual e a un Claustro 

con maior competencia e formación dixital e tecnolóxica. Todos os proxectos, programas e plans do centro 

estarán ligados a este Plan, destacando, sobre todo o Proxecto de Formación Permanente do Profesorado 

(PFPP) de formación dixital no que participa todo o profesorado dende o curso 2021/2022. 

A Programación Xeral Anual do curso 2022/2023, polo tanto, terá en conta os obxectivos e actividades 

reflectidas no plan de acción do presente documento para así levar a cabo toda a organización programada 

para o curso e non interferir no seu desenvolvemento. 

Actualmente, en termos dixitais, o centro conta co Proxecto Abalar nas aulas de 5.º e 6.º de Educación 

Primaria, cun equipo de Dinamización das TIC, o xa citado PFPP de formación dixital do profesorado, co que 

se pretende continuar o vindeiro curso, a páxina web, e a aula virtual en funcionamento nos segundo e 

terceiro ciclos de Educación Primaria. No que respecta ao equipamento, todas as aulas contan con, polo 

menos, un ordenador con conexión a Internet e pizarra dixital, así coma os dispoñibles na biblioteca, na sala 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/
mailto:ceip.sal.lence@edu.xunta.gal


 

Páx. 4 de 17 

de Mestres, no Departamento de Orientación e nas dependencias do Equipo Directivo. Debido á situación 

producida pola COVID-19, a aula de Informática existente no centro non se utilizou nos últimos cursos por 

estar adicada a un desdobre, máis o vindeiro curso pretendemos retomala e reacondicionala para uso do 

alumnado do centro. 

1.3. Breve xustificación do mesmo. 
 

O presente plan xorde, ademais da necesidade de dixitalizar o noso centro acorde ás actuais necesidades 

educativas sociais, dunha extensa xustificación normativa. En concreto, dos seguintes documentos: 

-Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE), modificada 

pola nova Ley Orgánica 3/2020, de 29 de decembro (LOMLOE). 

-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. 

-Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que 

se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos 

con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022. 

 

1.4. Proceso de elaboración. 
 

Para a elaboración do presente plan organizouse un Equipo de Dinamización do Plan Dixital formado pola 

persoa coordinadora Ángela Alonso Moreno, Antonio Estraviz Segret (coordinador Abalar de centro e tamén 

do Equipo de Dinamización das TIC) e María Victoria Vilarelle Souto (directora do centro) 

Informouse a todo o Claustro en sucesivas reunións sobre o proceso de elaboración do plan e todos 

formaron parte das dúas formacións online que tiveron lugar para informar sobre o análise “D.A.F.O.” e a 

elaboración do Plan de Acción. Ademais, practicamente a totalidade do Claustro participou na enquisa SELFIE 

e no test “CDD” levada a cabo a través da plataforma “FPPROFE”. 

Unha vez obtidos os informes resultantes de ambas enquisas, elaborouse o análise “D.A.F.O.” onde se 

detectaron as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades do noso centro no tocante ao ámbito dixital. 

Para realizalo, o Equipo de Dinamización do Plan Dixital empregou un taboleiro colaborativo na Aula Virtual 

do centro e, posteriormente, a partir das conclusión do mesmo decidíronse os obxectivos a recoller no Plan 

de Acción que será a base do noso plan dixital que será presentado en Claustro antes do remate do curso 

escolar 2021-2022. 
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2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais. 
 

Descrición xeral 

Trala mellora levada a cabo este curso o noso centro conta cunha conexión a internet de 1 Gbps. Ademais 

da rede cableada contamos con conectividade wifi, aínda que non cubre a totalidade dos espazos educativos. 

A telefonía fixa (liñas de voz e fax) é do tipo VoIP. 

 

Equipamento disponible 

Aulas dixitalizadas: todas as titorías de infantil e primaria contan cun ordenador de aula  (sobremesa ou 

portátil), canón proxector e pizarra dixital interactiva. Tamén ten o mesmo equipamento a aula de música e 

a aula de lingua inglesa (actualmente debido aos desdobres COVID utilízase como titoría de primaria, aínda 

que a previsión é que no curso 22/23 volva a estar dispoñible). Todos estes equipos están conectados á rede 

a través do WIFI. 

As clases de 1º e 2º de Ed. Primaria, ademais, contan con outro ordenador de sobremesa tamén con 

conectividade wifi para o seu uso en actividades de aula. 

As aulas de 5º e 6º participan no proxecto ABALAR polo que, ademais do equipamento común ás outras 

titorías, contan con carriños de ultra-portátiles para o alumnado deses niveis. 

As despachos de administración do equipo directivo contan con tres ordenadores para xestión e adminis-

tración. 

O Departamento de Orientación conta con ordenador de sobremesa e impresora non compartida. Tamén 

ten asignadas catro tabletas Android para a utilización con alumnado en casos específicos. 

A Biblioteca conta cun ordenador para o seu uso e consulta, conectado tamén a un proxector. 

As aulas de PT/AL, relixión e ximnasio teñen asignado cada unha o seu ordenador portátil. 

A Sala de Profesores conta con catro ordenadores. 

O servizo de impresión do centro está composto por unha fotocopiadora a cor situada en conserxería, 

outra similar na área de administración e dúas impresoras en b/n que dan servizo nas plantas superiores, 

unha en cada corredor. 

Contamos tamén cunha aula de informática, dotada de 25 equipos de sobremesa para o alumnado, e a 

dotación típica de ordenador (sobremesa), canón proxector e pizarra dixital interactiva no posto do profeso-

rado (actualmente debido aos desdobres COVID utilízase como titoría de primaria, aínda que a previsión é 

que no curso 22/23 volva a estar dispoñible a partires do segundo trimestre). 

 

Servizos dixitais educativos 

No centro se utilizan: 

• Webs Dinámicas (para a páxina oficial do colexio). 

• Aula Virtual (para o ensino telemático e posta a disposición do alumnado de diverso material educa-

tivo, estando tamén prevista a súa utilización para compartir documentación coas familias). 

• AbalarMóbil (para comunicación coas familias). 
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Xestión do mantemento do equipamento do centro 

O coordinador Abalar do centro leva a cabo o mantemento do equipamento, xa sexa a nivel de software 

como hardware, indicando nese caso ao equipo directivo que material se necesita para que poda levar a cabo 

as reparacións que van xurdindo. 

 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 
 

A continuación, achégase nun cadro os resultados do test SELFIE e a información recollida nas táboas 2.1, 

2.2 e 2.3 do informe grupal do TestCDD de centro, así como o recollido na táboa 1.3 en relación co perfil do 

profesorado participante no TestCDD. 

 

 
RESULTADOS TEST SELFIE 

Areas Grupos 
Ensinanzas 

Primaria 

A -Liderado 

Equipo Directivo 3,1 

Profesorado 2,5 

Alumnado  

B- Colaboración e redes 

Equipo Directivo 3,2 

Profesorado 2,3 

Alumnado 3 

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Directivo 2,8 

Profesorado 3 

Alumnado 3,6 

D- Desenvolvemento profesional 
continuo 

Equipo Directivo 3,9 

Profesorado 3,3 

Alumnado  

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Directivo 3,9 

Profesorado 3,9 

Alumnado  

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Directivo 2,8 

Profesorado 3,2 

Alumnado 3,5 

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Directivo 3,5 

Profesorado 2,4 

Alumnado  

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Directivo 2,3 

Profesorado 2,6 

Alumnado 4,1 
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1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

RESULTADOS TEST CDD N.º profesorado que 
participa 

N.º profesorado total % participación 

DEFINITIVO 14 16 87,5% 

PROVISIONAL 5 5 100% 

INTERINO 1 2 50% 

SUBSTITUTO 0 0 0% 

DESPRAZADO 0 0 0% 

 
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 

71,6% 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 

Infantil 73,2 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1) 

Primaria 70,5 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 

A2 6 30% 

B1 13 65% 

B2 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

2.3. 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. 

 

Achegamos o cadro co noso análise DAFO. 
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INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS 
- EQUIPAMENTO 

-O centro conta cunha boa infraestrutura 
dixital na maioría das aulas (C1). 

-O alumnado de Infantil e primeiro e segundo 
ciclo de Ed. Primaria non dispón de equipos 
individuais (C10). 
-O alumnado con N.E.E. non ten acceso a 
tecnoloxías asistenciais (C15). 

PERSOAL DOCENTE 

-Algúns docentes exploran novas 
modalidades de ensino (A3). 
- Existe unha boa cultura de intercambio 
de experiencias dixitais entre o Claustro 
(D3). 
-O Claustro adoita buscar e crear 
recursos educativos en liña (E1, E2). 
- O Claustro conta co apoio e axuda do 
equipo directivo para o seu DPC 
(Desenvolvemento Profesional 
Continuo) (D2). 
- Empréganse recursos dixitais para 
atender á diversidade do alumnado (F1). 
- Todo o Claustro participa nun PFPP 
dixital. 

-O profesorado e o equipo directivo non 
dispoñen de tempo suficiente para explorar o 
ensino con tecnoloxías dixitais (A4). 
-Escaso traballo interdisciplinar (F6). 
-Non existe cultura de avaliación ao alumnado 
mediante tecnoloxías dixitais (G6). 
-Non se promove a comunicación co 
alumnado a través de medios tecnolóxicos 
(H8). 
-Non se permite ao alumnado que traian o seu 
propio dispositivo ao centro (C13 OP). 
-Non se avalía o progreso no ámbito do 
ensino-aprendizaxe con tecnoloxías dixitais 
(B1). 

PERSOAL NON 
DOCENTE 

 
 
 

 
 
 

ALUMNADO 
- O alumnado utiliza as tecnoloxías no 
centro de maneira responsable (H3). 

- O alumnado non aprende a crear contidos 
dixitais nin a comunicarse usando tecnoloxías 
dixitais (H7). 
-O alumnado ten unha competencia moi 
limitada para resolver problemas técnicos 
(H13). 
-O alumnado non aprende a dar crédito ao 
traballo doutras persoas que atoparon en 
internet (H6). 

FAMILIAS 
- Existe unha boa comunicación entre a 
Comunidade Educativa (E4). 
 

 
 
 

OFERTA 
 
 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

 
 
 

- Non existe estratexia dixital no centro (A1). 
- Insuficiente política de sistema de protección 
de datos (C7). 
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

- A administración oferta formacións 
dixitais para o profesorado. 
- Unha ampla porcentaxe do persoal 
docente e non docente é definitivo e/ou 
estable no centro. 
 

- Modelos de financiamento insuficientes. 
-Ratio profesorado/alumnado moi elevado e 
con abundante presenza de alumnado con 
N.E.A.E. 
-Excesiva carga de tarefas administrativas que 
limitan o tempo para formación e creación de 
recursos dixitais. 
- Persoal de apoio insuficiente. 
- Dotación de equipamento tecnolóxico 
insuficiente para o alumnado. 
-A aula TIC do centro úsase como aula 
ordinaria por ausencia de espazos suficientes 
no centro 

LEXISLACIÓN 
 
 
 

- Lexislación educativa en constante 
modificación. 

CONTORNA 
 
 
 

- Non existe moita colaboración con 
organizacións nin institucións externas. 

ANPA 
- Boa relación e comunicación coa ANPA do 
centro. 

 
 
 

OUTRAS ENTIDADES 
 
 
 

 
 
 

 
 

3. Plan de Acción 

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar o Plan de 

Acción deberá ter en conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan Dixital. 

Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos dispoñibles, tendo 

en conta que o catálogo dos mesmos está en constante evolución. Por este motivo, o noso actual plan de 

acción basease nos seguintes aspectos: 

 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións. 
 

Tralo análise DAFO, reflexionouse sobre aquelas cuestións dos apartados de debilidades e ameazas que 

máis dependían de nós como centro e, por tanto, que poden ser modificadas e optimizadas con maior 

viabilidade. Para isto, seleccionáronse diferentes ítems e, a continuación, pensáronse obxectivos relacionados 

con eles. Para finalizar, escolléronse catro áreas prioritarias para comezar o vindeiro curso, pensando na nosa 

capacidade, dispoñibilidade horaria e recursos. 

Os obxectivos formulados son específicos, medibles, alcanzables, relevantes e axustados ao marco 

temporal co que contamos. Ademais, están contextualizados en áreas de mellora en relación coas do marco 
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DigComOrg. Nas seguinte táboas (páxinas 10-16) detallamos ata onde queremos chegar con cada un dos 

obxectivos e con que elementos a partir dos indicadores o os valores de partida e chegada. Tamén se 

determinan as accións que realizaremos para conseguir cada obxectivo, quen serán os responsables das 

mesmas, a temporalización asignada para cada unha e os recursos necesarios. 

A táboa, ademais, facilitaranos a tarefa de seguimento de cada obxectivo para a avaliación continua do 

noso plan e a fase final de avaliación do mesmo. 

 

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 
 

No apartado 2.2 do presente plan describimos o equipamento e a situación actual das infraestruturas 

tecnolóxicas do centro. En base a tal descrición, o centro conta coas seguintes necesidades de cara á mellora 

dos mesmos para o adecuado desenvolvemento do plan dixital. 

A primeira necesidade que detectamos é que a cobertura WIFI no centro non acada á totalidade dos 

espazos educativos, dificultando o uso dos equipos Abalar en espazos distintos ás súas propias aulas, por 

exemplo no patio interior da planta baixa, na biblioteca, na pista cuberta... polo que se solicitou á UAC a 

mellora da cobertura en todo o centro. 

Os ordenadores de aula dependen tamén do Wifi polo que se solicitou a instalación dunha roseta 

para conexión cableada nos espazos que a necesitan, isto redundará nunha mellora da calidade da conexión, 

tendo en conta o rendemento, a velocidade e latencia da mesma. 

Por outra banda, debido a que algúns dos equipos que se usan nas aulas ordinarias e outros 

departamentos xa contan con bastante “tempo de uso” (dotacións do 2005 e 2007), precisaríamos a 

actualización/substitución dalgúns deles, ademáis de outros para dixitalizar a tarefa de ensino-aprendizaxe 

nas aulas, concretamente: 

- 6 equipos de sobremesa completos:  4 para a sala de profesores para a creación de materiais, 

procura de recursos, tarefas ofimáticas, etc.; 1 para o Departamento de Orientación (para poder 

desenvolver o seu traballo cotiá sen a lentitude do equipo existente); e outro para a biblioteca 

(para a xestión do catálogo de material bibliográfico,  servizo de préstamos, etc...). 

- 8 tablets: para que o alumnado de Educación Primaria dispoña dunha en cada aula adicadas á 

realización de actividades dixitais, procura de información, realización de traballos grupais ou 

tarefas de ampliación e/ou reforzo. 
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“Área/s de mellora”: C- INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS 

OBXECTIVO 1: Reorganizar os espazos do centro educativo para facilitar o aceso ao aprendizaxe con tecnoloxías dixitais (aula TIC) Acadado  

RESPONSABLE: Equipo Directivo Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO: 

Reorganización dos espazos do centro educativo. 
Estado de actualización dos equipos. 

VALOR DE PARTIDA: 
A aula TIC non se utiliza pola situación COVID (úsase como aula ordinaria) . 
Os equipos da aula TIC están desactualizados 

VALOR PREVISTO E DATA: 
A aula TIC pode ser utilizada por todo o alumnado. 
Todos os equipos están operativos. 

31/03/2023 

 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Reasignar o uso 
dos espazos do centro. 

Equipo directivo 07/09/2022 

-Organización previa de todos 
os espazos. 
 
-Reunir o mobiliario axeitado. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Inventariar e 
avaliar o estado do 
equipamento actual. 

Equipo TIC            28/10/2022 Tempo de liberación horaria. 
 
 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Creación dunha 
imaxe base para clonar 
en todos os equipos da 
aulaTIC. 

Coordinador do 
equipo TIC 

18/11/2022 Tempo de liberación horaria.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.4: Grabar a imaxe 
en cada equipo e 
configuralos para o seu 
uso óptimo. 

Coordinador do 
equipo TIC 

16/12/2022 Tempo de liberación horaria.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: F- PEDAGOXÍA. IMPLEMENTACIÓN NA AULA. 
OBXECTIVO 2: Fomentar a participación en proxectos interdisciplinares utilizando as tecnoloxías dixitais. (*F6) Acadado  

RESPONSABLE: Persoa coordinadora do proxecto. Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Realización dun proxecto interdisciplinar utilizando tecnoloxías dixitais. 

VALOR DE PARTIDA: Ningún proxecto interdisciplinar. 

VALOR PREVISTO E DATA: Completar un proxecto interdisciplinar de centro empregando as TIC. 
20/06/2023 

 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO2.1: Búsqueda de intereses 
común e proposta de proxectos. 

Claustro 05/09/2022 

-Reunión inicial de todos os 
membros do claustro. 
-Reunión sobre as propostas e 
selección do proxecto. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Selección dos obxectivos 
e contidos do proxecto 
interdisciplinar. 

Claustro         01/10/2022 
-Reunións para proponer e 
seleccionar os obxectivos e 
contidos a traballar. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.3: Asignación de persoas 
implicadas,  temporalización 
das accións e previsión de 
espazos e materiais. 

Claustro 31/10/2022 
-As reunións do claustro que sexan 
precisas.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.4: Desenvolvemento e 
posta en práctica do proxecto 
interdisciplinar. 
 

Profesorado 
implicado 

10/06/2023 

-Liberación horario para as 
persoas implicadas no proxecto. 
-Os espazos e recursos materiais 
que se determinen no AO1.3 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: H- COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO 

OBXECTIVO 3: 
Asegurar que o alumnado desenvolva as súas competencias dixitais nas diferentes materias a través da Aula 
Virtual. 

Acadado  

RESPONSABLE: Coordinador TIC. Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Implantación e uso da Aula Virtual do centro nas diferentes materias. 

VALOR DE PARTIDA: Só se usa a Aula Virtual nos casos de alumnado confinado de 2.º e 3.º ciclo. 

VALOR PREVISTO E DATA: Implantación e uso da Aula Virtual en todas as materias de 2.º e 3.º ciclo. 31/03/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO3.1: Organización do horario 
do profesorado de 2.º e 3.º ciclo 
cunha sesión semanal para 
traballo na Aula Virtual. 

Equipo directivo 30/09/2022 
-Persoal suficiente. 
 
-Organización dos horarios. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Creación de categorías 
por cursos e materias na Aula 
Virtual. 

Coordinador TIC            3/10/2022 
-Dispositivo. 
-Aula Virtual. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.3: Formar ao profesorado e 
ao alumnado no uso da Aula 
Virtual. 

Equipo TIC e titores 31/10/2022 

-Reunións de formación co 
Claustro. 
-Formacións dos grupos de 2.º e 
3.º ciclo na Aula TIC por parte dos 
titores. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.4: Implantar o uso da Aula 
Virtual no proceso de 
ensino/aprendizaxe habitual. 

-Docentes de 2.º e 
3.º ciclo  e alumnado 

06/02/2023 

-Aula TIC en funcionamento. 
-Dispositivos suficientes. 
-Horario asignado para uso 
semanal da Aula TIC. 

 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: A- LIDERADO. ESTRATEXIA DIXITAL. 
OBXECTIVO 4: Establecer un equipo de docentes para a elaboración, xestión e seguimento do Plan Dixital de Centro (EPD). Acadado  

RESPONSABLE: Equipo directivo. Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO: 

Carga de traballo do equipo de docentes do Plan Dixital. 

VALOR DE PARTIDA: O 80% peso da elaboración do Plan Dixital recae sobre a persoa coordinadora. 

VALOR PREVISTO E 
DATA: 

Reparto equitativo de tarefas entre todos os integrantes do equipo do Plan Dixital. 
Todos elaboran, xestionan e realizan o seguimento do Plan Dixital. Polo menos, 3 
integrantes. 

 
23/12/2022 

 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO4.1: 
Organización do 
horario do 
profesorado do 
EPD con liberación 
horaria para a 
xestión do PD. 

Equipo directivo e 
Inspección 

30/09/2022 

.Persoal suficiente. 
 
-Organización dos horarios. 
 
-Visto bo da Inspección. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.2: Fomentar a 
coordinación dos 
integrantes do PD. 

Equipo directivo            30/09/2022 

-Integrar reunións de 
coordinación do Equipo do PD no 
calendario da PXA do centro. 

 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.3: Motivar ao 
Claustro a 

Equipo directivo 31/10/2022 -Reunións de Claustro.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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participar no e 
coñecer o PD. 

Aprazada  

Pendente  

 

“Área/s de mellora”: COLABORACIÓN E REDES 

OBXECTIVO 5: 
Colaborar con entidades externas para mellorar a dotación tecnolóxica de apoio ao alumnado con Necesidades 
Educativas Especiais (NEE). 

Acadado  

RESPONSABLE: Xefatura do Departamento de Orientación Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: 

1. Recursos tecnolóxicos  que o alumnado con Necesidades Educativas Especiais posúe e que optimicen a súa comunicación e o seu 
proceso de ensino/aprendizaxe. 

2. Colaboración con entidades externas. 

VALOR DE PARTIDA: 
O 0% do Alumnado con Necesidades Educativas Especiais posúe recursos tecnolóxicos  e que optimicen a súa comunicación e o seu proceso de 
ensino/aprendizaxe. 

Non se colabora con ningunha entidade externa relacionada coa atención á diversidade no referente ao ámbito tecnolóxico. 

VALOR PREVISTO E DATA: O 70% do alumnado con NEE dispón de recursos e dispositivos tecnolóxicos. 31/03/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO5.1: Previsión e 
organización dos apoios do 
alumnado NEE para o curso 
22-23. 

Departamento de 
Orientación 

30/09/2022 -Reunións de coordinación do D.O.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO5.2: Revisión da 
dotación tecnolóxica e 
recursos dispoñibles no 
centro para a atención ao 
alumnado con NEE. 

Departamento de 
Orientación e 

Equipo TIC. 
           30/09/2022 

-Inventario dos dispositivos 
tecnolóxicos realizado polo 
equipo TIC. 
-Reunións de coordinación do D.O. 

 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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AO5.3: Comunicación con 
entidades externas de 
atención á diversidade para 
a obtención de recursos e 
dispositivos tecnolóxicos 
para a atención do ANEE. 

Departamento de 
Orientación 

19/12/2022 

-Contactos de diferentes 
asociación e entidades. 
-Reunións de coordinación coas 
entidades externas. 
-Entidades externas relacionadas 
coa atención á diversidade. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

Aprazada  

Pendente  

 

(1) ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de cada acción en relación co grao de desenvolvement
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4. Avaliación do plan. 

Para levar a cabo o seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución dos obxectivos 

propostos levaremos a cabo dous tipos de avaliación: 

-Por unha banda, unha avaliación procesual e formativa que se levará a cabo de maneira 

constante polo equipo de dinamización do presente plan e sobre a que se reflexionará nun claustro 

entre todos os docentes do centro unha vez por trimestre (como mínimo). Neste ámbito, incluiranse 

aspectos como o estado da execución das acción, a análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, 

as posibles modificación das accións e as propostas de mellora. 

-Por outra banda, levarase a cabo unha avaliación final nun claustro ao finalizar o curso escolar 

onde se considerarán aspectos coma a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora 

de cara ao curso seguinte. 

En ambos tipos de avaliación, se utilizarán como base as táboas realizadas para cada un dos 

obxectivos do noso plan de acción, anteriormente recollidas (páxinas 10-16). 

 

5. Difusión do plan. 

O presente plan será posto en común e aprobado (de ser o caso) nos Claustro final e reunión 

final do Consello Escolar do curso 2021-2022, para comezar coa súa posta en marcha no vindeiro curso 

2022-2023. Unha vez aprobado pola nosa Comunidade Educativa formará parte da Programación Xeral 

Anual e será difundido na web do centro. Da mesma maneira, toda a Comunidade Educativa poderá 

valorar a súa aplicación e propoñer achegas ou modificacións que favorezan a avaliación procesual 

anteriormente mencionada, a súa mellora constante e, por suposto, a participación de todos os 

membros da comunidade educativa do C.E.I.P. Sal Lence. 


