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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome: CPI Plurilingüe de Navia de Suarna
Direción: Rúa Pallarón s/n 27650 A Proba de Navia
Correo electrónico: c  pi.naviadesuarna@edu.xunta.gal  
Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna

O  CPI  plurilingüe  de  Navia  de  Suarna  consta,  por  catálogo,  de  2  unidades  de
Educación Primaria e 4 de ESO.
No curso 2021-2 a matrícula é de:

• 9 alumnos/as deEI
• 11 de EP
• 11 de ESO

Profesorado:

• 3 mestras especialistas (inglés, educación física e educación infantil) en EP
• 1 profesora de relixión en EP
• 11 profesores de ESO
• 1 PT

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

1.2.1 Descrición xeográfica da comarca

O CPI Plurilingüe de Navia de Suarna atópase situado na capital do concello de
Navia  de  Suarna.  Trátase dun concello situado na área montañosa  da Galicia
oriental,  concretamente na zona setentrional da Serra dos Ancares.  Ten unha
superficie  de  242  km2  distribuíndose  as  úa  escasa  poboación  de  forma  moi
diseminada  en  20  parroquias  e  103  lugares,  feito  que  provoca  unha  baixa
densidade de poboación. 

Trátase  dunha  comarca  moi  accidentada  na  que  predomina  unha  paisaxe
montañosa formada polas estribacións da Serra dos Ancares ao Sur e Leste e
polas  pequenas  aliñacións  con  dirección  NO-SE  pertencentes  ás  Serras  de
Pedruñais e á de Meira na parte occidentais do concello. Estas zonas montañosas
alternan coa zona formada polo val do río Navia, profundamente encaixado, que
cruza o termo municipal de SO a NE no que existe unha ampla zona de terreos
aptos para o cultivo.

Demograficamente, o concello de Navia, ao igual que moitos outros concellos da
Galicia  interior,  ven perdendo de forma moi significativa poboación,  froito de
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factores como a dureza das condicións orográficas e climáticas da zona e tamén
por factores extrínsecos coma o proxecto de creación do encoro do Gran Suarna
que limitou as  posibilidades tanto económicas como demográficas  de todo o
concello. Na actualidade o seu censo segundo o INE a 1 de xaneiro de 2019 é de
1081 habitantes dos cales 600 son homes e 481 mulleres. Esta poboación está en
gran medida envellecida. 

1.2.2 Análise do contexto socioeconómico

Coa  excepción  ao  pequeno  comercio  da  vila  de  Navia,  a  base  económica  do
concello baséase sobre o sector primario, fundamentalmente na agricultura e a
gandería.  A  pesar  da  extensión  do  concello  a  superficie  cultivada  só  supón
aproximadamente o 11,4%. A superficie adicada a prados e pastos constitúe preto
do 10%, mentres que a superficie forestal esténdese case polo 76% da superficie,
o que indica a importancia do sector forestal como fonte de ingresos das familias
labregas. Outro alicerce da economía naviega é o gandeiro destacando o vacún,
ovino e  porcino.  Alén  disto,  ten  certa  relevancia  tamén o  sector  forestal,  da
construción e o sector servizos. 

1.2.3 Características da oferta sociocultural do concello. 

A oferta cultural e de lecer existente no concello é claramente deficitaria, aínda
que  existe  biblioteca  municipal  a  súa  programación  de  actos  culturais  é
esporádica. Desde o curso2008-09 creouse unha escola deportiva municipal que
ten continuidade na actualidade aínda  que con pouca  afluencia  de alumnado,
quizais debido a que a oferta deportiva limítase ao fútbol.  No ámbito festivo
destaca a celebración da festa da androlla. Estanse a celebrar dende hai

varios anos a Festa da Troita en Semana Santa e a Festa da Malla no verán. Alén
disto celébranse dúas feiras mensuais o segundo domingo e o día 29 de cada
mes.  En canto as instalacións e oferta deportiva,  a capital  do concello conta
ademais  das  deficientes  instalacións  deportivas  do  instituto  (trátase  dun
ximnasio que tamén fai as veces de salón de actos que resulta inapropiado polas
columnas)  un  pavillón  cuberto  municipal  a  uns  800  metros  de  distancia  do
centro, ao que en ocasións acode o alumnado na clase de Educación Física. Os
adultos  poden  asistir  a  actividades  de  ximnasia  de  mantemento  e  pilates
organizados polo Concello e a Asociación de Mulleres Rurais Ledicia para o que o
centro docente lles cede as instalacións do ximnasio polas tardes fóra do horario
escolar. Por outra banda, o concello dispón de asistente social a tempo completo
durante todos os días da semana. Pero como aspecto negativo sinalar que non
dispón de técnico de orientación  laboral  nin  de  centros  asociados do Servizo
Galego  de  Colocación.  Tamén é  inexistente  a  oferta  de  cursos  de  formación
ocupacional, escolas obradoiro, etc. Na práctica as únicas actividades culturais do
alumnado son as que se organizan desde o propio centro escolar, polo que a súa
oferta constitúe un dos sinais do mesmo.
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O centro participa desde a súa implantación no curso 2011/2012 no proxecto ABALAR
que foi o xerme das aulas dixitais E-DIXGAL. Conta con aulas E-DIXGAL en 2º ciclo
de EP (xa que están agrupados 5º e 6º) e en todos os cursos de ESO. 

Co PD preténdese que o profesorado adquira ou mellore as súas competencias e
habilidades dixitais na súa labor docente. En concreto no ámbito da avaliación con
ferramentas dixitais polo que se pretende crear un grupo para desenvolver un PFPP
durante o primeiro  trimestre  co  curso 2022/2023.  Outra das pretensións  é a  de
actualizar ou substituír o equipamento obsoleto do centro, sobre todo aquel que se
atopa  nas  dependencias  de  xestión/administración,  nas  zonas  comúns  (salas  de
profesorado) e os das aulas no dixitalizadas polo proxecto E-DIXGAL.

1.3. Breve xustificación do mesmo

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

• 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.

• 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  elaborar  o  PD  creouse  un  grupo  de  formación  permanente  do  profesorado
integrado polos membros do equipo directivo cuxo coordinador foi o director.
Da elaboración da documentación do PD encargouse o coordinador TIC, que tamén o é
do devandito plan. Os membros do Claustro unicamente participaron cando se requiriu
a súa colaboración para realizar algunha enquisa, ben para o SELFIE e/ou para o test
CDD do  DAFO.  O  plan  de  acción  foi  integramente  elaborado  polo  coordinador  coa
colaboración do director.
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

• Infraestrutura de datos (conectividade e internet): Fibra de 500 Mbps simétrica.

• Infraestrutura de voz (telefonía): voz sobre IP (comparte liña cos datos).

• Conexións cableadas: fibra 500Mbps con router IP e dous terminais inarámicos.

• Conexións  sen  fíos:  dúas  liñas  (ABALAR  e  edu.xunta.es)  con  15  PA  da  marca
ARUBA.

• Equipamento  dispoñible  e  identificación  dos  usos  segundo  as  seguintes
categorías:

• P  roxecto  E-D  IXGAL  :  nas  aulas  de  5º,  6º  e  toda  a  ESO  polo  tanto  hai  5
ordenadores portátiles de aula, 5 videoproxectores e 5 EDI. Todo o alumnado
deses cursos conta con ultraportátiles para o seu uso particular, tanto dentro
coma  fora  do  centro.  O  profesorado  que  imparte  materias  nalgún  deses
cursos tamén conta con portátil.

• E  quipos  de  xestión  e  administración  :  o  centro  conta  con  equipos  de
sobremesa para a xestión e administración (5) pero están obsoletos todos
agás o do auxiliar administrativo que foi adquirido polo centro recentemente.
Un dos obxectivos do PD sería a substitución destes equipos.

• U  so na biblioteca  : equipo  adquirido polo centro recentemente.

• E  quipos para uso nas salas de profesorado e departamentos  : hai ordenadores
de  sobremesa,  adquiridos  polo  centro  con  cargo  aos  gastos  de
funcionamento,  nas  salas  de  profesorado  (4+2)  pero  forman  parte  do
“decorado” xa que están totalmente obsoletos. Un dos obxectivos do PD sería
a súa substitución.

• A  ulas  de  informática  e  dotacións  para  proxectos  específicos  :  a  aula  de
informática está equipada con 18 equipos HP enviados pola Consellería de
Educación no ano 2017.

• Aula TIC 1   (informática 2)  : con 5 equipos moi antigos, comprados polo centro,
e en desuso.

• Todas as aulas do centro contan con EDI e videoproxectores (instalados no
seu momento  con  cargo aos  gastos  de  funcionamento)  pero,  agás  as  das
aulas  E-DIXGAL  e  Inglés  de  EP  están  totalmente  obsoletas  e  o  seu
funcionamento  e  moi  deficiente.  Un  dos  obxectivos  do  PD  sería  a  súa
substitución.
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• O Centro conta cos seguintes Servizos dixitais educativos (servizos corporativos):
• Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/  
• Aula Virtual 
• E-Dixgal nas aulas de 5º e 6º de EP (agrupados) e todos os cursos da ESO.
• Abalarmóbil para a comunicación coas familias.

• A  Xestión  do  mantemento  do  equipamento  do  centro  corre  a  cargo  do
Coordinador  TIC/  E-DIXGAL.  Cando  xurde  un  problema  co  equipamento  E-
DIXGAL,  en  caso de non poder  solucionarse  con medios  propios,  escálase  ao
servizo PREMIUM, que, en caso de ser necesario, envía técnicos ao centro para
arranxalo.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE:

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO

A -Liderado
Equipo Direct. 3,3 3,3
Profesorado 4,3 4,3
Alumnado

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 3,8 3,8
Profesorado 3,9 3,9
Alumnado 3,9 3,9

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,4 4,4
Profesorado 4,5 4,5
Alumnado 4,4 4,4

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 3,8 3,8
Profesorado 4,1 4,1
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4,2 4,2
Profesorado 4,3 4,3
Alumnado 4,0 4,0

F- Pedagoxía:
Implementación na

 aula

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

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2,6 2,6
Profesorado 3,7 3,7
Alumnado 3,0 3,0

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 3,5 3,5
Profesorado 3,2 3,2
Alumnado 4,0 4,0
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Test CDD: 

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 5 9 55,6%

INTERINO 2 5 40%

SUBSTITUTO 1 3 33,3%

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

80,5 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 89 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1)

ESO 82,5 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

EP 89 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 2 25,00%

B1 5 62,50%

B2 1 12,50%

TOTAL 8 100,00%
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2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1. Dispositivos dixitais para o ensino. 
Aulas E-DIXGAL  (C1-C2)

2. Acceso a internet. Aulas E-DIXGAL (C3)
3. Apoio técnico. Aulas E-DIXGAL (C5)
4. Dispositivos a disposición do 

alumnado. Aulas E-DIXGAL (C10)
5. Dispositivos a disposición do 

profesorado. Aulas E-DIXGAL (C1-C2)
6. Espazos físicos axeitados e suficientes 

(porque hai moi pouco alumnado). (C14)
7. Recursos educativos online. (E1)
8. En resumo: temos aulas E-DIXGAL 

[C(todas)]

1. Equipos obsoletos (nalgúns casos) (C1-
C2)

PERSOAL DOCENTE

1. Dispositivos a disposición do 
profesorado. Aulas E-DIXGAL (C1-C2-
C10)

2. Comunicación coa comunidade 
educativa (E4)

1. Falta (moi grande) de formación do 
profesorado. Baixa competencia dixital 
en xeral (D1-D2)

2. Tempo do que dispón o profesorado 
para explorar novas modalidades de 
ensino (A4)

3. Tratamento das licenzas e dereitos de 
autoría (A5)

4. Mobilidade do profesorado: 
normalmente pouco persoal definitivo 
e con estadías curtas no centro (A3-B1-
B2-B3-D1-D2-D3-E1-E2-E3-F6)

5. Reticencia ás novas tecnoloxías e 
posición acomodaticia (facer as cousas 
como sabes de sempre sin “asumir 
riscos”) (A3-B1-B2-B3-D1-D2-D3-E1-E2-
E3-F6)

6. Creación de contidos dixitais (E2)
7. Avaliación [G(todas)]

PERSOAL NON 
DOCENTE

1. (Actualmente) competente no manexo 
de paquete ofimático e programas 
propios da administración educativa

1. Persoal sin estabilidade e compartido 
con outro centro

ALUMNADO

1. Son coñecedores das ventaxas do uso 
do software libre no ámbito educativo 
e dispoñen e fan uso desas 
ferramentas no centro (H)

2. Promove o desenvolvemento persoal 
do alumnado (H)

3. Dispositivos a disposición do 
alumnado. Aulas E-DIXGAL [C8-C10-
C13-H(todas)]

1. Tratamento das licenzas e dereitos de 
autoría (A5)

FAMILIAS

1. Tratamento das licenzas e dereitos de 
autoría (A5)

2. Fractura dixital: baixa (ou moi baixa) 
competencia dixital das familias.

3. Participación das familias.

OFERTA
1. Aulas E-DIXGAL [C(todas)]

1. Recursos das editoriais E-DIXGAL 
deficientes ou moi deficientes nalgún 
caso (inglés) (E1-E5)

2. Poucos materiais adaptados á 
realidade rural galega (incluído o uso 
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do idioma) (E1-E5)
3. Repositorios ABALAR: desfasado e 

obsoletos. (E1-E5)
4. Maqueta ABALAR: demasiado ríxida. O 

coordinador (sempre e cando teña 
coñecementos (e supóñenselle) debera 
poder ter acceso como superusuario ou
adminidtrador (A3)

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1. Comunicación ben organizada e regular
coas familias (E4)

2. Aulas E-DIXGAL [C(todas)]

1. Sobrecarga de accións e proxectos que 
chegan ao centro

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. A administración educativa aposta 
por isto [C(todas)]

2. É un incentivo para mellorar a 
calidade educativa (A3)

1. Imposición de burocracia
2. Pódese converter nun elemento valeiro 

na programación
3. A dotación económica para gastos de 

funcionamento xeral: durante os últimos 
dez anos o centro recibiu 
aproximadamente 9000€ de media por 
exercicio, cuantía ridícula e que se 
destina practicamente na súa totalidade 
para a adquisición de combustible para 
calefacción.

LEXISLACIÓN

1. Imposición de burocracia 
2. Cambios normativos
3. Lexislación non educativa que afecta ao 

sistema educativo

CONTORNA

1. Dispositivos dixitais a disposición das 
familias por mor das  aulas E-DIXGAL
(C2-C8-C10)

1. Acceso a internet deficiente (C3)
2. Condicións socioeconómicas 

desfavorables (nalgúns casos)
3. Condicións demográficas: despoboaciónJ
4. Falta de empresas e oportunidades na 

zona (A6)

ANPA 1. Ausencia de ANPA ata o curso pasado

OUTRAS ENTIDADES 1. Falta de tecido empresarial na zona (A6)
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo

Área/s de mellora: PRÁCTICAS DE AVALIACION (G)

OBXECTIVO 1 Empregar os libros de cualificación en contornas Moodle/E-DIXGAL (Item G1*) Acadado

Responsable Persoa encargada das TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
Porcentaxe de cursos nos que se levou a cabo a cualificación de tarefas e probas de avaliación propostas a través da contorna Moodle 
(Instrumento: cuestionario)

Valor de partida 5% dos cursos da Aula Virtual/EDIXGAL

Valor previsto e data 50% dos cursos da Aula Virtual/EDIXGAL 22/12/2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1:  Formar  en  avaliación  e  emprego
do  libro  de  cualificacións  en  cursos
Moodle/EDIXGAL a través dun PFPP

Dirección 30/09/2022 Convocatoria do PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:  Crear  categorías  e  subcategorías
para a xestión das cualificacións

Profesorado das
distintas materias

30/10/2022
Aula virtual/EDIXGAL do centro
Cursos de cada materia participante e 
criterios de cualificación desta

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:  Incluír  tarefas  e  probas  nas
categorías  e  subcategorías  do  libro  de
cualificacións

Profesorado das
distintas materias

30/10/2022
Aula virtual/EDIXGAL do centro
Actividades das materias

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.4:  Cualificar  tarefas  e  probas  nas
categorías  e  subcategorías  do  libro  de
cualificacións

Profesorado das
distintas materias

22/12/2022
Aula virtual/EDIXGAL do centro e
actividades creadas.

Realizada

Aprazada

Pendente

(*G1: Avaliación das capacidades)
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo

Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H)

OBXECTIVO 2 Proporcionar ferramentas e estratexias ao alumnado para analizar a fiabilidade da información (H5*) Acadado

Responsables Persoa encargada das TIC e persoas titoras de cada grupo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
Número de sesións lectivas dedicadas a analizar a fiabilidade da información
(Instrumento: rexistro por parte das persoas titoras das sesións empregadas)

Valor de partida 0 sesións

Valor previsto e data 4 sesións 24/062023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1:  Crear  grupos de  traballo  na aula
para analizar a información

Persoas titoras de cada
grupo

22/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2:  Elaborar  unha  rúbrica  que  se
utilizará para analizar a información

Persoas titoras de cada
grupo

22/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Elaborar dous retos con información de
diferentes  sitios  web  para  valorar  a  súa

veracidade por parte do alumnado coa rúbrica

xerada

Persoas titoras de cada
grupo

24/06/2023 Rúbrica creada

Realizada

Aprazada

Pendente

(*H5: Verificar a calidade da información)
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Como  xa  se  citou  en  apartados  anteriores,  o  centro  necesitaría  mellorar  o
equipamento que se relaciona a continuación:

• Equipos de xestión e administración para o equipo directivo xa que, dos
que dispón, están totalmente obsoletos e vense na obriga de traballar
cos portátiles proporcionados polo proxecto E-DIXGAL.

• Equipos das salas de profesorado (4+2) polas mesmas razóns expostas no
punto anterior.

• EDI  e  videoproxectores  para  as  aulas  non  E-DIXGAL  xa  que  son  moi
antigas e so se poden usar como pantallas de proxección. En concreto a
aula de primeiro ciclo de EP, aula PT, aula plástica EP e aula plástica ESO.

4. Avaliación do plan

• Avaliación procesual:  realizarase 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.

• 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.

5. Difusión do plan

Este PD publicarase na páxina web do centro, no apartado “Proxectos institucionais do
centro”. Asemade incluirase, co resto da documentación (SELFIE, test CDD, DAFO e Plan
de acción no curso (Plan dixital do centro) creado na aula virtual no apartado “Cursos
para o profesorado”.
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