
Plan de Acción do Plan Dixital de Centro

“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 1 : F6 - Mellorar o intercambio de experiencias interdisciplinarias.  Acadado

              RESPONSABLE: Xefatura de estudos - Equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Número de  experiencia interdisciplinarias realizadas

Valor de partida Non se aplica

Valor previsto e data Realizouse unha experiencia interdisciplinaria por nivel. 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Informar nun 
claustro ou CCP inicial

Xefatura de estudos - 
Equipo directivo

30/09/2022 Aula do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Facer e promover 
actividades 
interdisciplinarias 
relacionadas con 
conmemoracións e 
celebracións

Xefatura de estudos - 
Equipo directivo

20/06/2023 CCP e/ou claustro

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Promover o 
intercambio de 
información de 
proxectos existentes no 
centro.

Xefatura de estudos - 
Equipo directivo

20/06/2023
CCP e/ou claustro, correo 
corporativo

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 2 : F3 - Realizar actividades que potencien a creatividade.  Acadado

              RESPONSABLE: Xefes de departamento Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Número de actividades realizadas

Valor de partida Non se aplica

Valor previsto e data Realízase unha actividade específica por departamento ou curso 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO2.1: Informar nun 
claustro ou CCP inicial

Xefatura de estudos 30/09/2022 Aula do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Promover a 
realización de 
actividades que 
fomenten a creatividade

Xefes de 
departamento

20/06/2023
CCP e/ou claustro, Correo 
corporativo.

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 3 : A2 - Mellorar a coordinación da estratexia TIC co profesorado  Acadado

              RESPONSABLE: Dirección e coordinador TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Número de apartados de información e a coordinación TIC nas CCP

Valor de partida A coordinación actual é insuficiente e non se informa sistematicamente nas CCP

Valor previsto e data Engadíronse apartados de información e a coordinación TIC nas CCP 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO3.1: Crear un 
apartado nas CCP para 
informar das TIC do 
centro

Dirección  30/09/2022 CCP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Crear a figura de  
co-coordinador no 
edificio de primaria

Dirección 07/09/2022
Dispoñibilidade horaria do 
profesorado e aceptación da 
figura de co-coordinador

Realizada

Aprazada

Pendente

A03.3: Manter 
información 
permanente na web - 
aula virtual e boletín 
TIC do centro.

Coordinador TIC 20/06/2023 Web do centro e AV

Realizada

Aprazada

Pendente

A03.4: Promover e 
recordar os recursos e 
ligazóns TIC na web do 
centro e na AV

Coordinador TIC 30/10/2022
Web do centro, AV e  correo 
corporativo, CCP

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”:

OBXECTIVO 4  :

C3+C5+Outras áreas (Factores que limitan el uso de las tecnoloxías: Equipo dixital insuficiente+Apolo técnico limitado o 
inexistente+Conexión a internet pouco fiable ou lenta):
Mellorar a competencia no ensino dixital traballando con equipamento ou conexión de baixas/medias 
prestacións

 Acadado

              RESPONSABLE: Coordinador TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Número de incidencias relacionadas con certas dificultades do profesorado para realizar tarefas comúns na docencia dixital con 
equipamento ou conexión de baixas/medias prestacións.

Valor de partida Hai algunhas incidencias relacionadas con dificultades para realizar algunhas tarefas cotiás no ensino dixital con equipamento ou 
conexión de baixas/medias prestacións.

Valor previsto e data
Non hai ou son puntuais as incidencias relacionadas con certas dificultades do 
profesorado para realizar tarefas comúns na docencia dixital con equipamento ou 
conexión de baixas/medias prestacións

20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO4.1: Actualizar o 
hardware dos pcs 
antigos. Instalar discos 
SSD e ampliar a memoria 
RAM para mellorar o 
rendemento dos 
equipos.

Coordinador TIC 30/11/2022
Presuposto para mercar os 
compoñentes necesarios para 
actualizar os equipos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2:Programar sesións 
de traballo e formación 
sobre accións concretas e 
recursos existentes para a 
docencia dixital con 
equipamento de 
baixas/medias prestacións 
ou con conexión de 
baixa/media velocidade

Coordinador TIC 30/03/2023
Aulas do centro con conexión 
de rede e proxector

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 5  : G - Promover o uso de novas modalidades de ensino dixital para a avaliación educativa  Acadado

              RESPONSABLE: Xefatura de estudos, coordinador TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Número de actividades de avaliación feitas con ferramentas dixitais ou na aula virtual.

Valor de partida Considérase insuficiente o número de actividades de avaliación realizadas con ferramentas dixitais.

Valor previsto e data Realízase cando menos unha actividade de avaliación trimestral. 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO5.1: Promover e poñer 
en valor as diferentes 
plataformas e 
programas válidos para 
a avaliación.

Xefatura de estudos 30/10/2022
CCP, claustro, correo 
corporativo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Poñer algún 
apartado na AV ou na 
web do centro con 
recursos e ferramentas 
de avaliación dixital

Coordinador TIC 15/10/2022
Aula virtual e páxina web do 
centro

Realizada

Aprazada

Pendente

A05.3: Realizar unha 
formación sobre a 
avaliación educativa con 
ferramentas dixitais.

Coordinador TIC 30/03/2023
Aula do centro, asesoramento 
e/ou participación do CFR. 
Grupo de traballo

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”:

OBXECTIVO 6  :
H1, Alumnado+ Outras áreas(Uso da tecnoloxía: alumnado): 
Concienciar á comunidade educativa do uso seguro das TIC e como ferramentas de aprendizaxe

 Acadado

              RESPONSABLE: Coordinador TIC, Departamento de orientación Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Increméntase o número de actividades de divulgación e información sobre o uso seguro das TIC como ferramentas de aprendizaxe a toda 
a comunidade educativa

Valor de partida Fanse pero considéranse insuficientes as actividades realizadas sobre o uso seguro das TIC. (Na actualidade fanse charlas do plan 
director)

Valor previsto e data Increméntase o número de actividades realizadas sobre o uso seguro das TIC como 
ferramentas de aprendizaxe para toda a comunidade educativa.

30/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO6.1: Organizar máis 
charlas sobre o uso 
seguro das TIC (Plan 
director anual e Navega 
con rumbo...)

Coordinador TIC, 
Departamento de 
orientación

20/06/2023 Aulas do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: Poñer 
información para a 
comunidade educativa 
sobre o uso seguro das 
TIC e como ferramentas 
de aprendizaxe

Coordinador TIC 30/11/2022 Web do centro, AV

Realizada

Aprazada

Pendente

A06.3: Realizar e 
divulgar un protocolo 
para o uso seguro das 
TIC entre a comunidade 
educativa

Coordinador TIC 30/12/2022
Web do centro, Abalar-Móbil, 
correo corporativo

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”:

OBXECTIVO 7  :
Outras áreas: Factores negativos para aprendizaxe mixto(Dificultades para asistir ás familias)
Mellorar a información e colaboración coas familias en relación ao proxecto de E-Dixgal

 Acadado

              RESPONSABLE: Titores dos cursos que comezan E-Dixgal e Coordinador TIC. Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Incluír na primeira reunión coas familias un equipo E-Dixgal para informar sobre o mesmo.

Valor de partida Nunca se ten feito.

Valor previsto e data Punto a tratar na primeira reunión de curso de 5º de primaria 30/09/2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO7.1: Presentación da 
plataforma E-Dixgal na 
reunión inicial do curso.

Titores dos cursos que 
comezan E-Dixgal e 
Coordinador TIC

30/09/2022 Aula para a reunión

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.2: Repartir os 
trípticos informativos 
da Xunta na primeira 
reunión.

Titores dos cursos 30/09/2022 Trípticos impresos

Realizada

Aprazada

Pendente

A07.3: Presentar e 
recordar o enlace na 
web do centro coa 
información relacionada 
co proxecto E-Dixgal

Titores dos cursos 30/09/2022 Web do centro

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 8  : D3 - Impulsar colaboracións con outros centros e entidades externas  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e xefaturas de departamento Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Número de actividades de colaboración con outros centros ou entidades externas

Valor de partida Non se aplica

Valor previsto e data Realízase unha actividade específica de colaboración por nivel. 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO8.1: Favorecer e 
realizar algunha 
actividade de 
colaboración coa aula 
CeMit.

Equipo directivo e 
xefaturas de 
departamento

20/06/2023
Por definir dependendo da 
actividade

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.2: Intercambiar 
informacións e 
actividades con outros 
centros educativos da 
contorna.

Equipo directivo e 
xefaturas de 
departamento

20/06/2023

Por definir dependendo da 
actividade. Sistema de 
videoconferencia. AV, e outros 
recursos de cooperación web.

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 9  : Impulsar a creación da Anpa  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e Departamento de Orientación Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Formalizouse a ANPA

Valor de partida Non hai ANPA

Valor previsto e data Formouse e organizouse a ANPA no centro 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO9.1: Reunión 
informativa ao principio 
do curso. 

Equipo directivo e 
Departamento de 
Orientación

30/09/2022 Aula para a reunión

Realizada

Aprazada

Pendente

AO9.2: Facilitar 
información sobre as 
posibles subvencións de 
axuda existentes para a 
xestión e realización de 
actividades.

Equipo directivo e 
Departamento de 
Orientación

30/09/2022
Aula para a reunión, correo 
electrónico

Realizada

Aprazada

Pendente

A09.3 Promover canles 
de participación para as 
familias. (Xornadas de 
portas abertas, 
promoción da 
participación en 
actividades do centro...)

Equipo directivo 20/06/2023 Por definir 

Realizada

Aprazada

Pendente



NON PROCEDE: Pasa ao apartado correspondente do Plan Dixital

“Área/s de mellora”:Repoñer certos equipos informáticos nas aulas e solicitar o equipamento necesario para impartir clases online e ampliar o soporte 
técnico.

OBXECTIVO 10  :
Repoñer certos equipos informáticos nas aulas, solicitar o equipamento necesario para impartir 
clases online e ampliar o soporte técnico.

 Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo, UAC, administración educativa Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Número de equipos que precisan renovación, reparación ou son necesarios.

Valor de partida Hai certos equipamentos obsoletos ou con baixo rendemento, ou son insuficientes nalgúns casos ou necesitan reparación e soporte 
técnico.

Valor previsto e data Cero equipos necesitan renovación, reparación ou non están dispoñibles 15/01/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO10.1: Solicitar equipos á 
UAC e tamén á 
administración no prazo de 
solicitude de material no 
inicio de curso.

Equipo directivo 30/09/2022
Elementos básicos de 
comunicación e formularios de 
solicitude

Realizada

Aprazada

Pendente

AO10.2: Contratar 
soporte técnico 
informático externo que 
acuda con certa 
periodicidade ao centro.

Equipo directivo 30/09/2022 Contrato con empresa externa

Realizada

Aprazada

Pendente

A010.3: Solicitar 
dispositivos táctiles ou 
tabletas dixitais para 
traballar nas clases online.

Equipo directivo 30/09/2022
Elementos básicos de 
comunicación e formularios de 
solicitude

Realizada

Aprazada

Pendente


