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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Tipo de centro Colexio privado concertado (Concerto Pleno)
Denominación CPR Plurilingüe Ntra. Sra. De la Asunción
Código do centro 27011974
NIF R 2700030 F
Situación Sarria (Lugo)
Enderezo Rúa da Asunción, 34 27600 Sarria (Lugo)
Teléfono 982530394 - 982531981 (Fax)
E-mail   colegioasuncion@gmail.com
Páx. Web colexioasuncionsarria.es
Facebook www.facebook.com/asuncion.sarria/
Twitter www.  twitter.com/AsuncionSarria  
Instagram www.instagram.com/asuncion_sarria_cole/
Nº de unidades:

E. Infantil 3
E. Primaria 6 
ESO 4

Unidades concertadas 13

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

Sito en Sarria, municipio da zona centro - sur da provincia de Lugo, cunha extensión 
de 185 km2 e unha poboación de 15000 habitantes distribuídos entre a vila e 
cincuenta núcleos rurais.

O CPR Plurilingüe Nosa Señora da Asunción atópase na Rúa da Asunción nº 34.

Somos un centro educativo cristián, de carácter privado, concertado, sen ánimo de 
lucro, recoñecido legalmente, inserido na nosa sociedade e aberto a todos, 
atendendo especialmente aos máis necesitados.

O plan dixital estará presente no plan lector do centro e será un impulso moi grande 
para o protocolo TIC do centro. 

En canto a proxectos de innovación o centro emprega nos cursos de 3º a 6º de EP a 
plataforma Snappet e en todos os cursos traballamos con Gsuite e Classroom. 
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Tamén estivemos co Proxecto Abalar durante varios anos nos cursos de 1º e 2º da 
ESO.

1.3. Breve xustificación do mesmo

Este protocolo promoverá un bo uso das TICs por parte do profesorado e do 
alumnado do CPR La Asunción, pretendendo regular tódalas actividades que se 
organicen ou dependan do centro educativo.

Pretende incorporar ao noso Proxecto Educativo accións de educación e prevención 
no uso das novas tecnoloxías, regulando a aplicación de novos instrumentos que 
permiten desenvolver a información e o coñecemento da sociedade.

1.4. Proceso de elaboración

O plan dixital está sendo elaborado polo Equipo de Dinamización de dito plan. Ao 
longo deste curso académico forense realizando todas as actividades propostas do 
Plan Dixital da Xunta de Galicia, seguindo as indicacións do noso mentor ADIX. 

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Todo o centro dispón de conexión cableada e sen fíos. As clases están todas 
equipadas con pantalla dixital, proxector, e portátil para o profesor. Tamén dispomos
de equipos ultraportátiles do Proxecto Abalar nas clases de 1º e 2º da ESO.

Contamos coa biblioteca dixitalizada e cunha aula de informática.

Para a comunicación con pais empregamos espazo Abalar e Abalarmóbil.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 3.8 3.8
Profesorado 3.5 3.4
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 4.1 3.7
Profesorado 3.2 3
Alumnado 3.5 2.9

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3.6 3.6
Profesorado 3.3 3.1
Alumnado 4.1 2.9

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4.2 3.6
Profesorado 3 3.2
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. .5 3.9
Profesorado 4.2 4
Alumnado 3.8

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 4.3 3.4
Profesorado 3.1 3.6
Alumnado 3.5 3

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 3.3 2.8
Profesorado 2.7 3.1
Alumnado 2.8

H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 3.9 3
Profesorado 3.2 3.3
Alumnado 3.9 3.1

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 16 22 72,7%

PROVISIONAL

INTERINO

SUBSTITUTO 1 1 100%

DESPRAZADO

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

70,1 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

EI 50 Explorador/a (A2) 68.2 Integrador/a (B1)

EP 79.3 Integrador/a (B1) 79.2 Integrador/a (B1)

ESO 60.4 Explorador/a (A2) 77 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis
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Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1

A2 12 70.6%

B1 3 17.6%

B2 4 23.5%

C1

C2

TOTAL 19 111.7%

2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1. E1: Recursos educativos en liña
2. C2: Dispositivos dixitais para a ensinanza
3. C3: Acceso a internet 

1. C1: Infraestrutura
2. C15: Tecnoloxías asistenciais
3. C16: Bibliotecas, repositorios en liña
4. C10: Dispositivos para o alumnado

PERSOAL DOCENTE

1. E4: Comunicación coa comunidade educativa
2. E1: Recursos educativos en liña
3. A3: Novas modalidades de ensinanza
4. E3: Emprego de contornas virtuais de 
aprendizaxe
5. E5. OP: Recursos educativos abertos 
6. D2: Participación no DPC

1.B3:Colaboracións
2.F3:Fomento da creatividade
3.A4. OP: Tempo para explorar a ensinanza
4.G1: Avaliación das capacidades
5.G5: Autorreflexión sobre o aprendizaxe
6.G3: Retroalimentación axeitada
7. G9. OP: Emprego de datos para mellorar a 
aprendizaxe
8.G7: Avaliación dixital
9.F6: Proxectos interdisciplinarios
10.B1: Avaliación do progreso
11.F5: Colaboración do alumnado
12.D3: Intercambio de experiencias
13:D1: Necesidades de DPC
14.B2: Debate sobre o uso da tecnoloxía
15. No se poden anexar documentos en Abalar

PERSOAL NON DOCENTE

1.  Conserxería  dispón  de  conta  corporativa
2. Equipamento óptimo

1.H8: Aprender a comunicarse
2.H7: Creación de contidos dixitais
3.H10: Habilidades dixitais para diferentes 
materias.
4.H13: Resolver problemas técnicos
5.G6: Comentarios a outros/as alumnos/as 
6. H11: Aprender a codificar ou programar

ALUMNADO

1.H3: Comportamento responsable
2.H1: Comportamento seguro
3.H4: Verificar a calidade da información
4.H6: Outorgar recoñecemento ao traballo
5.F4: Implicación do alumnado

1. Posibles problemas económicos nalgunhas 
familias

FAMILIAS
1. Dispoñen de dispositivos 
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OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1. C11. OP: Fenda dixital: Medidas para identificar 
dificultades
2.A2: Desenvolvemento da estratexia co 
profesorado
3.B4. OP: Sinerxías para o aprendizaxe mixto
4.C12: Fenda dixital: Apoio para abordar 
dificultades

1.F3: Fomento da creatividade
2.G8: Documentación do aprendizaxe
3. C13. OP: Traer o propio dispositivo

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. Plan Proxecta
2. Programas educativos (Meteoescolas, 
Galiciencia…)
3. Dixitalización.

1. Currículo extenso

LEXISLACIÓN

1. Equidade
2. Seguridade xurídica
3. Protección de datos
4. Lexislación sobre internet

1. Moi cambiante

CONTORNA 1. Mellora na comunicación

ANPA 1. Mellora na comunicación 1. Acceso de calidade a Internet

OUTRAS ENTIDADES
1. Mellora na comunicación
2. Concursos e proxectos en liña.
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

O obxectivo xeral do plan é o seguinte: "A integración das  TICs no centro, como unha 
ferramenta máis ao servizo dos nosos obxectivos educativos".

En canto a obxectivos específicos que se perseguen son os seguintes:

Fomentar cambios na cultura pedagóxica e organizativa do centro, utilizando as  TICs 
como instrumento de traballo, comunicación e como fonte de información.

Impulsar a incorporación curricular das TIC en todas as áreas. 

Establecer un plan de formación que atenda ás diversas necesidades da comunidade 
educativa. Devandito plan será revisado, actualizado e mellorado cada curso. 

Establecer os criterios da presenza dos nosos centros na internet: Web, redes sociais… 
Establecer o perfil do  webmaster. 

Potenciar a comunicación e utilización da internet, ensinando aos alumnos para ser 
autónomos na súa aprendizaxe.

Fomentar a igualdade de oportunidades no acceso ás TIC, facendo uso da aula de 
informática e focalizando a atención dos alumnos con  NEE.

A xestión dos recursos informáticos: mantemento, renovación e reciclaxe. Establecer o 
perfil do grupo responsable das TIC.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Mellorar a rede wifi do centro en canto a súa velocidade de subida e baixada.
Renovación paulatina de equipos informáticos. 
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“Área/s de mellora”: A Liderado
1. OBXECTIVO (1): Dispoñer de tempo suficiente para explorar o ensino dixital por parte do profesorado. Acadado

2.               RESPONSABLE: Xefatura de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de horas a disposición do profesorado para explorar o ensino dixital.

Valor de partida (3) 0 horas

Valor previsto e data (4) 5 horas para cada docente o longo do curso. 30/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)
SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA 
ACCIÓN (9)

ESTADO 
(10)

AO1.1:Estudar a 
dispoñibilidade Horaria 
do centro. 

ED 04/09/2022

Reunión do ED para fixar as 
horas que podemos adicar a 
este fin.
Horarios do profesorado.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Solicitar as 
distintas editoriais os 
seus recursos dos que 
dispoñen.

Xefa de Estudos
Coordinadora de 
Infantil e Primaria

15/06/2022
Teléfono
Correo electrónico

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3:Buscar recursos na
rede por parte do 
profesorado

Profesorado 04/09/2022
Busca limitada a contados con 
licenza aberta que non implique
a cesión de datos.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: C Infraestrutura e equipos.
2. OBXECTIVO (1): Mellorar o acceso a internet  Acadado

              RESPONSABLE: Administración do colexio Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 500mb de subida e baixada de datos. Número de puntos de acceso a rede nas aulas.

Valor de partida (3) Capacidade actual de subida e baixada de datos. 0 puntos de acceso a redes

Valor previsto e data (4) 500mb de subida e baixada de datos. 4 puntos de acceso a rede en distintas aulas.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO2.1:Aumentar a 
capacidade da wifi do 
colexio

Administración do 
centro

01/09/2022

Contratar mais capacidade de 
subida e baixada da rede ca 
empresa subministradora da 
sinal.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2:Poñer puntos de 
acceso a rede nas clases 
do centro

Administración do 
colexio

10/09/2022
Comprar e instalar mais puntos
de acceso a internet por parte 
do colexio.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: H Competencias dixitais do alumnado
3. OBXECTIVO (1): Concienciar o alumnado nun uso e comportamento seguro no referente a dixitalización.  Acadado

              RESPONSABLE: Orientadora do colexio Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Horas de formación do alumnado no uso correcto de internet e todo o relativo a dixitalización.

Valor de partida (3) 1 hora de titoría adicada a este tema. 1 hora de formación a través do plan director.

Valor previsto e data (4) 3 horas de titoría adicada a este tema. Máis de 1 hora de formación a través de 
distintas conferencias externas.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO3.1: Aumentar o 
número de titorias 
adicadas a explicar os 
perigos de internet.

Orientadora 01/10/2022
Planificar distintas titorías 
relacionadas con este tema o 
longo do curso.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2:Aumentar o 
número de horas para 
aumentar os 
coñecementos relativos 
a dixitalización nos 
alumnos.

Xefa de Estudos 01/10/2022

Organizar o horario e as PA de 
distintas materias para que 
podamos adicar tempo a 
abordar as carencias que poden
ter os nosos alumno.

Realizada

Aprazada

Pendente

Pax 11 de 13



Axuda para completar as táboas:
(1) Establecer e numerar   OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan:

a. Específicos (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do
claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;

b. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando
foi acadado;

c. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas;
d. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa;
e. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.

Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a opción
correspondente (Acadado ou Non acadado).

(2) INDICADOR: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a
escalas numéricas.

(3) VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) na situación inicial do centro.
(4) VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar. Establecerase a data límite para acadar dito valor.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
(5) DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira

acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
(6) RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción.
(7) DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.
(8) RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas,…).
(9) VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar  (mediante unha valoración sucinta) o

logro de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.
(10) ESTADO: Permite reflictir  de  xeito  rápido  á  hora  de  avaliar  o  Plan  a  situación  de  cada  acción  en  relación  co  grao  de
desenvolvemento
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4. Avaliación do plan

Trimestralmente avaliaranse os obxectivos conqueridos e estableceranse as 
propostas de mellora pertinentes. 
Realizarase tamén unha avaliación final en xuño.
Determinaranse as estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos 
propostos.
E ademais proporcionarase unha avaliación sobre as tarefas e traballos técnicos 
desenvolvidos polos coordinadores do Plan.

5. Difusión do plan

Comunicarase este plan ás familias nas reunións de inicio de curso así coma a 
través da páxina web do centro. 
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