
PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA

ÍNDICE

1. Obxectivos.

2. Público.

3. Canles.

3.1. Páxina web.

3.2. abalarMóbil.

3.3. Redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

3.4. E-Twinning - European School Education Platform.

3.5. Axenda.

3.6. Teléfonos.

3.7. Correo ordinario.

3.8. Correo electrónico.

3.9. Plataformas de xestión da comunicación escolar (ClassDojo...)

3.10. Comunicacións.

3.11. Taboleiros e portas de aula.

4. Contidos.

5. Accións.

6. Cronograma.

7. Responsables.

8. Difusión

9. Avaliación.



1. Obxectivos.

En  primeiro  lugar  desexamos  obter  un  sistema  de  comunicación

válido, fiable e eficiente,  que permita participar a todos os membros da

comunidade  educativa  (profesorado,  familias,  axentes  externos,  antigo

alumnado...) e, en xeral, a calquera persoa interesada que desexe contactar

connosco.

En segundo lugar gustaríanos ofrecer  unha  canle de comunicación

moderna, aberta e dispoñible, sen as limitacións impostas polas distancias

ou o tempo e as dificultades de conciliar horarios, nunha sociedade cada vez

máis complexa. Neste senso, tratamos de ofrecer as ferramentas para que

todos  e  todas  poidan participar  sen  trabas  nun diálogo aberto  co  centro

educativo.

2. Público.

Elaboramos  este  Plan  de  comunicación  externa coa  intención  de

dirixirnos  a  todas  as  persoas  que  estean  interesadas  en  comunicarse

connosco, tanto se xa forman parte da comunidade educativa como se son

invitadas ou interesadas en xeral. 

Non nos limitamos ao presente (curso actual),  senón que queremos

manter o contacto co noso antigo alumnado e as súas familias e, por outro

lado, establecer comunicación con alumnado e colaboradores potenciais. 

En definitiva, queremos crear canles con e entre:

● Equipo  directivo,  titores/as,  orientadores/as,  psicólogos/as,

pedagogos/as, etc.

● Profesorado.

● Alumnado.

● Persoal de administración e servizos.

● Familias.



● Colaboradores externos: invitados, asesores, inspección educativa, etc.

● Antigos alumnos e alumnas.

● Contorno social: outros centros educativos, organismos, asociacións...

3. Canles.

3.1. Web  do  centro,  blogs  de  nivel  e  aula  virtual. A páxina  web

servirá  como presentación do centro ante toda a  comunidade. Dentro  da

mesma están os blogs dos distintos niveis educativos (Infantil  e Primaria),

das distintas especialidades e dos distintos equipos/proxectos. A aula virtual

permitirá  establecer  unha  canle  máis  directa  coa  docencia,  asociada  a

materiais ou actividades de ensinanza-aprendizaxe, seguimento de alumnado

que non pode asistir de xeito continuado...

3.2. AbalarMóbil. Como vía principal de comunicación coas familias de

todo o centro educativo empregaremos a app abalarMóbil para dar avisos ou

para enviar enlaces das distintas publicacións que se fagan na páxina web do

centro. Cada vez que dende o equipo directivo se envíe unha mensaxe para

todas as familias do centro avisarase a todo o claustro para evitar mensaxes

duplicadas. As familias deberán asegurarse de que os os números de teléfono

estean actualizados.

3.3. Redes  sociais  (Facebook,  Twitter  e  Instragam)  e  YouTube.

Crearemos  as  redes  sociais  FacebooK,  Twitter  e   Instagram para  abrir  o

centro  á  contorna  próxima  e  non  tan  próxima,  dinamizar  comunicados,

favorecer a participación das familias na vida escolar e contactar con outros

colexios,  autores, artistas,  deportistas,  asociacións... Continuaremos tamén

coa canle de Youtube,  creada anos atrás e que conta cun gran número de

vídeos e subscritores/as.

3.4.  E-Twinning  -  European  School  Education  Platform. Estas

plataformas serán as que utilizaremos para poder comunicarnos e traballar

xunto cos nosos socios europeos para desenvolver os proxectos Erasmus+.  



Nela  poderá  rexistrarase  todo  o  alumnado  de  5º  e  6º  e  todo  o

profesorado interesado, incluso doutros cursos. 

3.5. Axenda. A través dela, os mestres poderán comunicar ás familias

avisos, recados ou recordatorios. Tamén as familias poderán empregar este

medio  de  comunicación  para  facer  chegar  algunha  información  sobre  a

alumna/o ao mestre/a.

3.6. Teléfono.  Hai catro liñas de teléfono, dúas en cada edificio. No

edificio 1, están as liñas de Secretaría e de Dirección/Xefatura de Estudos e

no  edificio  2,  están  a  da  sala  do  profesorado  e  do  Departamento  de

Orientación.

Na sala do profesorado, calquera mestre/a pode responder, quedando

co recado e transmitíndollo ao seu destinatario, preferiblemente a través de

Whatsapp xa  que  é  o  xeito  máis  inmediato  de  comunicarnos,  sobre  todo

cando hai profesorado repartido en dous edificios independentes. 

3.7. Correo ordinario. A responsabilidade de xestionar a recepción de

correos ordinarios recaerá no equipo directivo, que serán os responsables de

abrir as cartas dirixidas ao centro e de repartir ao resto de docentes as que

vaian dirixidas a estes.

3.8. Correo electrónico.  O correo electrónico do centro será revisado

diariamente  polo  equipo  directivo,  que  dará  resposta  ás  mensaxes  que  o

requiran ou reenviará os correos ao profesorado indicado. É importante que o

profesorado se comprometa á lectura diaria do correo persoal edu.xunta.gal

coa finalidade de ter a información nos prazos axeitados. 

3.9. Plataformas de xestión da comunicación escolar (ClassDojo...) O

profesorado  que  o  desexe  poderá  utilizar  outras  ferramentas  de

comunicación  coas  familias,  sempre e  cando estas  estean a  favor  da  súa

utilización e se poida asegurar que tódalas familias poden acceder a elas sen

problemas. Se houbese persoas con algún tipo de problemas para o acceso,

deberase asegurar que se utilicen outras canles. Ao ter servidores que non se



atopan  dentro  da  UE,  deberá  solicitarse  por  escrito  a  autorización  das

familias, podendo solicitar o modelo á Delegación de Protección de Datos da

Consellería. As familias que non dispoñan de medios ou non queiran utilizar

este tipo de plataformas utilizarán outra das canles habilitadas. 

3.10.  Comunicacións. Os  avisos  en  formato papel  relacionados con

diferentes reunións, eventos ou outra información de centro reduciranse ao

mínimo, xa que se enviarán a través da aplicación AbalarMóbil. Só se enviarán

en casos puntuais a aquel alumnado que por algún motivo non dispoña de

medio para utilizar dita aplicación. 

3.11. Taboleiros e portas de aula. Nas portas de aula estará o horario

de cada unha. Deste xeito o profesorado que substitúe pode coñecer que área

están a traballar nese momento, quendas de lectura ou recreo...

Nos taboleiros exteriores estará exposta información sobre eventos e

nos taboleiros interiores estarán outras publicacións do centro tales como

admisión de alumnado, axudas para adquisición de material, fondo de libros

de texto, comedor escolar... que non poidan ser publicadas nas outras canles

de comunicación do centro. 

4. Contidos.

Posto que nos diriximos a toda a comunidade e sen limitacións nin de

espazo nin temporais, debemos aproveitar as vantaxes que supón o emprego

de Internet, que nos permite chegar a calquera lugar durante as 24 horas do

día.  Porén,  debemos  ter  en  conta  os  nosos  interlocutores/as  en  cada

momento, en canto ao contido e ton que debemos empregar en caso.

A  páxina web do centro caracterizarase por ofrecer información de

tipo  xeral  acerca  de  quen somos,  como localizarnos e contactar  con nós,

servizos que ofrecemos, niveis de ensinanza que impartimos, instalacións e

dependencias, actividades, horarios...



Nela empregarase un  ton discreto, educado e formal, dirixido a un

público moi xeral e diverso.

GALERÍA DE IMAXES DA WEB 

Nos  distintos  blogs  de  nivel,  de  especialidades  e  dos  distintos

equipos/proxectos incluídos  na  web  do  centro  amosaremos  información

máis momentánea e menos estable. Para a publicación de imaxes e vídeos

seguiremos o establecido no Protocolo de protección de datos publicado pola

Consellería, establecendo unhas pautas xerais para a súa toma e tratamento:

 Procuraremos sempre que nas fotografías non se distingan as caras do

alumnado, recomendando tomar fotos xerais dende lonxe ou na que o

alumnado estea de costas.

 Intentaremos que se vexa a actividade que se estea a desenvolver e

engadiremos un pequeno texto que a explique.

O ton xeral destas publicacións será máis relaxado e distendido.

Os contidos pedagóxicos  que se compartan co noso alumnado e ás

súas familias farase a través da aula virtual de cada nivel en lugar de utilizar

o blog. 

A app abalarMóbil permitiranos enviar avisos instantáneos a todas as

familias  do  noso  alumnado,  polo  que  empregaremos  un  ton  educado  e

respectuoso pero máis informal que o da páxina web. 

No caso de Facebook, Twitter e Instagram, a finalidade é a de animar

a participar a todos os membros e usarase un ton máis dinámico e informal,

procurando sempre combinar a espontaneidade e o respecto. Respectaremos

sempre  os  códigos  de  boa  conduta “Netiqueta”.  Os  contidos  que  se

compartan nestas redes sociais serán ou ben links de contidos publicados

previamente na nosa páxina web ou a través da nosa canle de Youtube, ou

outras imaxes/vídeos nas que non se identifique a identidade do alumnado.

De tódolos xeitos, as publicacións serán enlaces das publicacións da web do

centro. 



Na  canle  de  Youtube continuaremos  subindo  distintos  vídeos  das

actividades que se levan a cabo no colexio (tanto a nivel de aula como a nivel

de centro).

5. Accións.

Para crear unhas expectativas razoables en relación ao uso das canles

previstas  neste  Plan  de  comunicación  externa,  comezaremos  propoñendo

unha  enquisa  coa  cal  esperamos  coñecer  o  grao  de  utilización  das  redes

sociais e si existe con algún colectivo, especialmente familias, algún tipo de

“fenda dixital” que impida a eficacia do noso Plan de Comunicación.

Informaremos  das  novas  canles  de  comunicación  (abalarMóbil,

Facebook, Twitter e Instagram) a través da nosa páxina web.

Se fose necesario poderíamos impartir algunha acción formativa para

iniciar no uso destes medios a calquera dos colectivos participantes.

6. Cronograma.

Data Actividade

Maio

2022

1ª

quincena

Elaboración do proxecto de comunicación.

Presentación ao Claustro.

Presentación ao Consello Escolar.

1ª

quincena

Aprobación do Claustro e Consello Escolar

Maio

2022

Informar ás familias sobre as novidades en canto ás

canles de comunicación e o seu manexo/acceso.

Valoración da necesidade de realizar formación.

Actividades do 3º Trimestre



Maio – Xuño 2022 Actividades do 3º trimestre.

Setembro –

Decembro 2022

2022

Actividades do 1º trimestre .

Xaneiro

2023

Comprobación de obxectivos.

Enquisa sobre o uso durante o curso das novas

canles de comunicación..

Realizar memoria do Plan de comunicación externa.

Propostas de mellora.

7. Responsables/Recursos.

No noso centro,  as persoas  responsables do Plan de comunicación

externa serán os membros do equipo directivo. Ademais, no seguinte cadro

amósanse as persoas responsables de cada canle en particular:

Canle Contido Destinatarios Responsables

Web do centro
Datos e

información de
interese do

centro
Documentación

descargable
Novidades

Comunidade
educativa

Público en xeral
Secretario

Blog de nivel
Blog de

especialidades
Blog de

equipos/proxect
os

Actividades  
Eventos

Profesorado
Alumnado
Familias

Todo o 
profesorado

AbalarMóbil
Notificacións de
centro (avisos,
convocatorias,

Profesorado
Familias

Equipo directivo
Profesorado



cualificacións...)

Facebook
Twitter

Instagram

Selección de
contidos

publicados na
web

Comunidade
educativa

Público en xeral

1 Infantil
1 Primaria

1 Especialista

Aula Virtual Materiais
pedagóxicos

Alumnado
Profesorado

Equipo directivo
Profesorado

Youtube
Actividades 

Eventos
Profesorado
Alumnado
Familias

Profesorado

Axenda
Notificacións

Avisos
Familias

Profesorado
Alumnado

Profesorado
Familias

Alumnado

European
School

Education
Platform

Colaboración cos
socios europeos

Socios europeos
Alumnado 

Profesorado

Profesorado
Alumnado

Coordinador/a
Erasmus+

Correo ordinario Información
variada

Profesorado Equipo directivo

Correo
electrónico

Información
variada

Profesorado
Familias

Equipo directivo
Profesorado

Comunicacións Notificacións
Avisos

Familias sen
AbalarMóbil

Equipo directivo
Profesorado

Taboleiros
Información

variada
Familias 

Alumnado
Profesorado

Profesorado

8. Difusión

O Plan de comunicación do CEIP Plurilingüe Vista Alegre será publicado

na web do centro unha vez informado e aprobado polo Claustro e o Consello

Escolar. 



9. Avaliación.

Para  valorar  o  impacto  do  Plan  de  Comunicación  realizarase  unha

enquisa  de  fin  de  curso  que  se  lle  fará  chegar  ás  familias  con  ítems

relacionados co mesmo.


