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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

CPR Afundación A Coruña,
Enderezo: Rúa Ribadavia, n.º 4
Email: centro.formacion.acoruna@afundacion.org / cpr.afundacion.acoruna@edu.xunta.es
Web: https://cpr.afundacion.org/inicio/
Etapas: 
Ciclos de Grao Superior de Formación Pofesional (4):

• Asistencia á dirección (1)
• Administración e finanzas (1)
• Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (1)
• Desenvolvemento de aplicacións web (1)

Persoal (18): 
• Profesores (15)
• Secretaria (1)
• Administrativo (1)
• Limpadora (1)

Alumnado (226): 
• Asistencia á dirección 1º ( 28)
• Administración e finanzas 1º (30)
• Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 1º ( 29)
• Desenvolvemento de aplicacións web 1º (29) 
• Asistencia á dirección 2º (25)
• Administración e finanzas 2º (32)
• Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 2º (24)
• Desenvolvemento de aplicacións web 2º (29)

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

O CPR Afundación A Coruña atópase situado no centro da cidade de A Coruña, cidade 
que conta cunha poboación aproximada de 245.000 habitantes, onde predomina o sector
servizos e cunha demanda importante de profesionais nas áreas Administrativa e 
Informática.
No noso Centro o alumnado procede de diferentes zonas da cidade e doutros lugares de 
Galicia, así como de fóra da Comunidade. Nestes últimos anos notamos o incremento de 
estudantes estranxeiros, sobre todo de Latinoamérica.
Os ciclos ofertados no centro pertencen a dúas familias profesionais:

• Administración e xestión
• Informática e comunicacións

Deste xeito, estamos aliñados coas necesidades do mercado laboral local.
A raíz da pandemia sufrida no curso 2019/20, que obrigou ao peche total dos centros 
educativos, puxéronse de manifesto as nosas carencias no emprego de ferramentas de 
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comunicación virtual tanto entre profesores como co alumnado que permitisen 
continuar coas clases en liña.
Como resposta a esta situación, a comunidade educativa do centro empregou 
principalmente o software Zoom para suplir esas carencias e facilitando equipos para 
aqueles alumnos que non dispuxesen del, de tal xeito que durante todo o confinamento 
se mantiveron as clases en liña.
Durante o curso 2020/21, analizouse o sucedido na pandemia e adoptáronse as medidas 
necesarias para mellorar a aula virtual por se fose necesario recorrer a ela. Para tal fin 
comezaron a implementarse Gmail, Classroom e Drive como ferramentas para mellorar 
a comunicación e o acceso á documentación necesaria. Fíxose un reforzo na 
infraestrutura de rede, entregouse un portátil para uso individual ao profesorado, 
colocáronse puntos de wifi para acadar toda a área do centro.
O curso 2021/22 xeralizouse o uso de Google Classroom tendo unha acollida moi positiva 
por parte do alumnado. Ademais, habilitouse unha nova aula de ordenadores, con 30 
portátiles con vistas a posibles novos confinamentos.
De cara ao curso 2022/23 pretendemos continuar coa mellora da infraestrutura 
tecnolóxica do centro, tratando de renovar unha aula de informática de 30 equipos, 
formar os docentes para que acaden unha mellor competencia dixital e así poidan formar
tamén o alumnado nesta área de aprendizaxe.
A elaboración do PD está en sintonía cos obxectivos plasmados no Proxecto educativo:

• Busca da excelencia académica
• Atención personalizada. Potenciando as titorías virtuais
• Adecuación da formación do alumnado á realidade profesional e social
• Responsabilidade
• Traballo en equipo potenciando a transversalidade e o uso de espazos virtuais 

colaborativos
• Traballar en condicións de seguridade na rede e forma de previr os posibles riscos

derivados do traballo
• Desenvolvemento de capacidades que permitan ao alumno actualizarse e 

adaptarse a novas situacións na súa futura vida laboral
O PD facilitará a elaboración da Programación Xeral Anual grazas á organización de toda 
a documentación necesaria e facilitará a súa difusión unha vez rematada. Ademais, a 
formación do profesorado, marcada como unha das accións do Plan Dixital, será recollida
na Programación Xeral Anual.

1.3. Breve xustificación do mesmo

Este Plan Dixital está contextualizado pola seguinte normativa:
• 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 
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implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos 
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación
Profesional.

O centro educativo ten que dar resposta ás demandas  dunha sociedade e un mundo que 
cambian de maneira continuada. A evolución no ámbito tecnolóxico e dixital, que se 
traslada ao mercado laboral, define a necesidade de formar  cidadáns capaces de 
desenvolverse con soltura nesta contorna. O emprego de tecnoloxía nas cuestións 
organizativas, procesos de ensinanza e de aprendizaxe é actualmente inevitable.
As organizacións educativas teñen que revisar as súas estratexias co fin de mellorar a 
súa capacidade de promover a innovación e sacar o máximo partido das tecnoloxías da 
información e da comunicación, e dos recursos educativos dixitais.
Mediante este plan preténdese:

• Avaliar a situación dun centro educativo con relación ao uso da innovación e das 
TIC nos elementos recollidos no Marco Europeo para Organizacións Educativas 
Dixitalmente Competentes, e así poder deseñar e comezar un proceso de 
transformación no centro.

• Adoptar o Plan Dixital anual como un recurso fundamental para a planificación da
estratexia dixital dunha organización educativa.

• Facer do centro educativo unha organización que se adapta á evolución 
tecnolóxica e dixital, isto unicamente é posible sendo dixitalmente competente.

1.4. Proceso de elaboración

O equipo de dinamización do Plan Dixital formouse en setembro de 2021 e está 
integrado polas seguintes persoas:

• Francisco Javier Ouviña Concheiro (Coordinador)
• Cristina Sánchez Domínguez
• María Dolores Mallo Rey
• Rubén Montero Vázquez
• Carlos Méndez Rodríguez

Este equipo estivo titorizado por unha mentora asignada pola Consellería para o 
centro. Para chegar á fase de elaboración do plan, o proceso foi o seguinte:
FASE 1: 

• Análise e diagnose de situación do centro
• Realización da enquisa SELFIE por parte de alumnado e persoal do centro
• Realización do Test CDD por parte do profesorado
• Realización do DAFO

◦ Recóllense as achegas do profesorado sobre a análise SELFIE
◦ O equipo de dinamización do plan formula o DAFO

FASE 2: 
• Deseño e elaboración do Plan Dixital
• O equipo de dinamización do plan establece os obxectivos do plan de 

acción coas achegas de todo o claustro de profesores.
• O equipo de dinamización do plan elabora o Plan Dixital.
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O centro conta con dúas redes WiFi, unha para secretaría e outra para as  distintas 
aulas. Seis das aulas do centro contan con 30 equipos conectados por cable de rede. 
Ademais, hai instalado un proxector en cada unha.
O resto de aulas contan con proxector ou pizarra dixital.
Secretaría, Administración, Dirección e Xefatura de estudos contan con cadanseu 
equipo. Ademais de dispor de fotocopiadora e impresora, no caso de Secretaría e 
Administración.
Os profesores teñen cada un acceso a un ordenador portátil, ademais da posibilidade de 
empregar a impresora da sala de profesores.
O centro conta con web propia. Emprégase Google Classroom como ferramenta de Aula
Virtual. As notas publícanse en Abalar.
Un profesor dos módulos de informática é o encargado de levar o mantemento xeral do 
equipamento do centro. Na empresa tamén hai un departamento de tecnoloxía  que da 
soporte ao centro.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

O primeiro recurso empregado para a análise DAFO é a ferramenta  de autoavaliación 
SELFIE que permite facer un análise da situación e  un seguimento do centro no ámbito 
da innovación.
Este cuestionario cubriuse no segundo trimestre e permitiu obter o seguinte informe 
SELFIE.

Areas Grupos
Ensinanzas

FP

A -Liderado
Equipo Direct. 3
Profesorado 3.5
Alumnado

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 3.1
Profesorado 3.3
Alumnado 3.3

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3.8
Profesorado 3.7
Alumnado 3.8

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 3.1
Profesorado 3.3
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4.3
Profesorado 4.1
Alumnado 4.3

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo Direct. 3.6
Profesorado 3.6
Alumnado 3.6

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2.7
Profesorado 3
Alumnado 3.2

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 4
Profesorado 3.9
Alumnado 3.5
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A outra fonte de datos principal para a elaboración do DAFO foi o Test CDD, centrado en 
coñecer as competencias dixitais do profesorado que se reflicte nas seguintes táboas:

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

L01 - LABORAl 13 15 86,7 %

L08 - VARIOS 0 1 0 %

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

74.8% Integrador/a (B1) 76.4 Integrador/a (B1)

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

F.P. 75.6% Integrador (B1) 80.3% Integrador/a (B1)

Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

Explorador/a A2 4 30.8%

Integrador/a B1 7 53.8%

Experto/a  B2 3 23.1%

TOTAL 14 107.7%

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.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

- Dotación aceptable de ordenadores para o 
alumnado
- Pantallas dixitais ou proxector en todas as aulas
- Acceso a Internet
- Ordenadores portátiles para cada membro do 
persoal

- Os alumnos non teñen acceso á rede WiFi
- Conexión a Internet inestable segundo o momento
- Ordenadores dalgunhas aulas obsoletos
- Infraestrutura do centro non preparada para 
xestionar o uso seguro de Internet (e.g.: firewall, 
control de acceso a Internet, control dos equipos)

PERSOAL DOCENTE

- Involúcrase no uso de tecnoloxías dixitais, 
discutimos e compartimos as nosas experiencias
- Utilizan a aula virtual (Google Classroom) para as 
comunicacións co alumnado, así como permitir a súa 
participación
- Buscan en liña e crean recursos dixitais para apoiar 
a ensinanza e fomentar a innovación educativa
- Preocúpanse de resolver incidencias técnicas

- Falta de recursos de formación para que se 
actualice no uso da aula virtual
- Non se usan tecnoloxías dixitais para levar a cabo 
proxectos interdisciplinares, facilitar a colaboración 
do alumnado e para a súa avaliación ou autoanálise
- Falta de tempo para explorar novas modalidades 
de ensinanza, colaborar en redes profesionales, ou 
reflexionar conxuntamente sobre o uso de recursos 
dixitais (plaxio, software libre,…)
- Falta de formación en Abalar

PERSOAL NON DOCENTE
- Colaboración áxil e efectiva co profesorado
- Publicación de notas en Abalar para facilitar o seu 
acceso ao alumnado

- Falta de formación para o uso de tecnoloxía dixital 
(e.g. Abalar, Classroom,….)

ALUMNADO - O alumnado aprende a referenciar os recursos 
usados, crear contido dixital e comunicarse usando 

- Os alumnos, en moitas ocasións, non saben 
contrastar a validez da información obtida de 
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tecnoloxías dixitais
- Aos alumnos resúltalles fácil propor e adaptarse ás 
novas tecnoloxías
- Potencial de alumnos da familia de informática 
para colaborar no desenvolvemento de ferramentas 
dixitais
- Os alumnos non necesitan usar software de pago 
nas súas casas para completar as tarefas propostas 
desde o centro

Internet
- Os alumnos teñen carencias significativas no uso 
seguro de Internet e non saben comportarse 
respectablemente e respectar a outros en liña
- Falsa sensación de alta competencia dixital

FAMILIAS

OFERTA

- A tipoloxía da oferta educativa ten ampla saída 
laboral e compleméntase positivamente (ciclos de 
FP: DAM, DAW, ASD, ADF)

- O alumnado non ten acceso a unha base de datos 
de prácticas, bolsas, ou outras oportunidades
- O alumnado non pode achar toda a información na 
web do centro

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

- Apóiase os profesores en novas formas de ensinar 
usando as tecnoloxías
- Predisposición a dixitalizar e unificar os procesos 
organizativos
- Apoio económico da titularidade do centro

- Non existe unha estratexia dixital, nin se involucra 
ás empresas no seu desenvolvemento
- Hai poucos sistemas ou protocolos relacionados 
coa protección de datos dixitais, ou revísanse con 
escasa frecuencia
- Os sistema de avaliación non están orientados ao 
feedback inmediato cara ao alumno
- Falta de uniformidade no acceso e compartición de 
medios dixitais (Drive, Dropbox,…)
- Duplicidade de contas de correo para os profesores
- Non existen estratexias de comunicación con 
outros centros educativos

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

- A Administración Educativa contribúe á 
sostibilidade económica do centro a través do 
concerto

- Non podemos ter acceso aos mesmos cursos de 
formación de profesorado que os centros públicos 
mediante o CEFORE
- As modalidades de formación organizadas pola 
Administración Educativa non se axustan ás 
necesidades do profesorado de nuestro centro
- A Administración Educativa non prové fondos para 
a maior parte do investimento en dixitalización

LEXISLACIÓN

- O cambio de lei de FP aprobado en abril de 2022 
abre a vía a novas posibilidades de mellora
- Implementación do Plan Dixital no curso 22-23
- Lexislación en materia de protección de datos

- Complexidade de lexislación sobre protección de 
datos e necesidade de revisión polo avance 
tecnolóxico

CONTORNA

- Facilidade de acceso á oferta educativa por medios 
dixitais
- Utilización no centro de equipos dixitais propiedade
do alumnado
- Condicións socioeconómicas da contorna

- Desigualdade nos dispositivos propiedade dos 
alumnos
- Obsolescencia tecnolóxica estreitamente ligada ao
noso ámbito de ensinanza, en xeral sobre equipos 
informáticos e software
- Ameazas á seguridade dixital do centro

ANPA

OUTRAS ENTIDADES

- Alumnos do Mestrado de Profesorado que 
contribúen a novas metodoloxías
- Carta ERASMUS europea que ofrecemos desde o 
centro
- Fundacións e entidades que desenvolven e 
manteñen ferramentas informáticas (Aplifisa,…)

- Entidades provedoras de software privativo do que 
dependemos

Pax 7 de 14



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.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Determinadas as  debilidades no DAFO,  seleccionamos aquelas  que unha vez resoltas
poden ter unha maior repercusión no centro e parecen a priori acadables. Concrétanse
en 5 obxectivos que serán revisados cada ano e poderán modificarse ao longo do curso
escolar.

Área/s de mellora Obxectivos

(C) Infraestrutura e equipamento 1. Renovar os recursos dixitais das aulas de ordenadores

(E) Pedagoxía: Apoio e recursos
2. Formar o equipo docente nas  novas modalidades de 
ensinanza en contornos dixitais

(D) Desenvolvemento profesional continuo
3. Coñecer e aplicar a normativa en materia de protección 
de datos na contorna dixital

(H) Competencias dixitais do alumnado
4. Concienciar o alumnado no uso correcto das redes 
sociais

(A) Liderado
5. Dixitalizar a documentación do centro e as 
comunicacións na comunidade educativa

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Actualización dos equipos informáticos de dúas aulas. A finalidade deste cambio radica
na  necesidade  dos  alumnos  de  dispor  de  ordenadores  que  permitan  executar  as
aplicacións empregadas en clase. Tamén é de vital importancia que nestes equipos se
poida instalar un SO non obsoleto. 
Reposición  de  dous  proxectores  que  non  funcionan  correctamente.  Esta  adquisición
permitirá aos/ás docentes impartir as clases de maneira óptima.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

Área/s de mellora: Infraestruturas e equipamento (C)
OBXECTIVO 1: Renovar os recursos dixitais das aulas de ordenadores Acadado

Responsable: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número aulas que teñen ordenadores con sistema operativo sen soporte desde 2020
Número de proxectores necesarios

Valor de partida: 2 aulas obsoletas e 2 proxectores deficientes
Valor previsto e data: 1 aula renovada e 1 proxector novo e aprobar orzamento para 1 aula e 1 proxector 15/07/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Establecer a aula que ten os 
ordenadores máis obsoletos

Profesores do módulo 
Ofimática

15/09/2022
Acta que recolla o estado dos equipos 
de cada aula técnica

Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.2: Determinar os requisitos mínimos 
para o software utilizado nos módulos que 
usan os ordenadores e as necesidades do 
proxector para os dispositivos que se van 
conectar e elevar a solicitude ao Comité 
económico da titularidade.

Profesores dos ciclos 
ADF e ASD.
Membros do Comité 
económico da 
titularidade.

15/09/2022

Acta que recolla os requisitos mínimos 
dos equipos.
Correo electrónico ao responsable das 
TIC de Afundación.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Solicitar e adquirir os recursos dixitais
da aula máis obsoleta e un proxector

Equipo directivo, 
Consello Escolar e 
responsable de 
tecnoloxía Afundación

15/09/2022 Acta do Consello Escolar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.4: Instalar e configurar os recursos 
adquiridos.

Persoal de mantemento 
de Afundación e 
profesores do módulo 
Ofimática

15/09/2022 Persoal de mantemento de Afundación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.5: Solicitar e adquirir os recursos dixitais
da aula menos obsoleta e un segundo 
proxector

Equipo directivo 
(Consello Escolar) e 
Responsable de 
Tecnoloxía de Afundación

15/07/2023 Acta do Consello Escolar

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: PEDAGOXÍA : APOIO E RECURSOS (E)
OBXECTIVO 2: Formar ao equipo docente nas  novas modalidades de ensinanza en contornos dixitais Acadado

Responsable: Xefatura de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de docentes que empregan os recursos nos que se impartiu a formación.
Valor de partida: Cuestionario inicial
Valor previsto e data: 80% de docentes empregan os recursos das formacións 30/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Realizar un cuestionario inicial do 
dominio das ferramentas a empregar.

Profesores dos ciclos 
DAW e DAM

15/09/2022 Acceso a Internet.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO2.2: Formar ao profesorado no uso 
adecuado de XADE para a avaliación e o 
control de  faltas de asistencia do alumnado 
e cualificacións.

Equipo Directivo e 
Secretaría

15/09/2022 Manual de uso da plataforma Abalar.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Formar ao profesorado no uso dos 
recursos que ofrece Classroom

Profesores dos ciclos 
DAW e DAM

20/12/2022

Docente con máis experiencia na 
plataforma Classroom.
Espazo de traballo colaborativo na 
plataforma para os docentes.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO2.4: Organizar un taller interdisciplinar 
para o uso óptimo das ferramentas como 
Kahoot e/ou Google Forms

Profesores dos ciclos 
ASD e ADF

31/03/2023
Aula de ordenadores e conexión a 
internet

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.5: Traballar co alumnado coas 
ferramentas dixitais

Profesores de cada 
módulo

30/06/2023 Actividades publicadas na aula virtual
Realizada
Aprazada
Pendente

AO2.6: Realizar un cuestionario de valoración
final  do dominio e uso das ferramentas 
dixitais

Profesores dos ciclos 
DAW e DAM

30/06/2023
Realizada
Aprazada
Pendente
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Área/s de mellora:  Desarrollo profesional continuo (D)
OBXECTIVO 3: Coñecer e aplicar a normativa en materia de protección de datos na contorna dixital Acadado

Responsable: Profesor de FOL Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades acadadas
Valor de partida: Non aplica, sen datos previos
Valor previsto e data: Tres das catro actividades leváronse a cabo en tempo 30/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO
AO3.1: Elaborar un  informe sobre a 
lexislación aplicable relativa a protección de 
datos.

Profesor de FOL
31/12/22

Realizada
Aprazada
Pendente

AO3.2: Catalogar e rexistrar os datos 
recollidos no centro.

Profesor de FOL 
/Secretaría do centro

31/12/2022
Realizada
Aprazada
Pendente

AO3.3: Elaborar un  manual de aplicación no 
centro. Director/a 30/06/2023

Asesor xurídico da titularidade, 
Afundación

Realizada
Aprazada
Pendente

AO3.4: Formar sobre como se empregan as 
licenzas de uso.

Profesores dos ciclos 
DAW e DAM

31/03/2023 Curso de formación
Realizada
Aprazada
Pendente
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Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H)
OBXECTIVO 4: Concienciar ao alumnado no uso correcto das redes sociais Acadado

Responsable: Responsable do Observatorio da convivencia Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de persoal e alumnos que coñecen como facer bo uso das redes sociais
Valor de partida: Valor extraído do cuestionario inicial

Valor previsto e data: 80% do persoal e alumnos coñecen como facer bo uso das redes sociais.
30/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1: Facer un cuestionario inicial de 
ciberseguridade e de pegada dixital

Profesores dos ciclos 
DAW e DAM

30/09/2022
Realizada
Aprazada
Pendente

AO4.2: Impartir unha charla educativa de 
ciberseguridade e uso de redes. Equipo Directivo 28/02/2023 Policía local.

Realizada
Aprazada
Pendente

AO4.3: Concienciar ao alumnado da 
importancia da pegada dixital. Equipo Directivo 20/12/2022

Experto en educación dixital para 
impartir unha conferencia.
Campañas de sensibilización (trípticos, 
carteis…)

Realizada
Aprazada

Pendente

AO4.4: Facer un cuestionario final de 
ciberseguridade.

Profesores dos ciclos 
DAW e DAM

30/06/2023
Realizada
Aprazada
Pendente

Pax 12 de 14



Área/s de mellora: Liderado (1)
OBXECTIVO 5: Dixitalizar a documentación do centro e as comunicacións na comunidade educativa Acadado

Responsable: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades acadadas
Valor de partida: Web creada e bolsa de emprego en formato físico
Valor previsto e data: O cumprimento da implantación de dúas das tres actividades descritas 30/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO 5.1 Crear un espazo na nube onde 
almacenar de xeito ordenado e 
departamentalizado a totalidade da 
documentación do centro (dirección, 
xefatura, secretaria…)

Equipo directivo 31/12/2022
Responsable TIC. Persoal de 
mantemento do dominio 
afundacion.org

Realizada

Aprazada

Pendente
AO 5.2 Crear un espazo na nube onde 
almacenar de xeito ordenado e 
departamentalizado a totalidade da 
documentación docente

Responsable TICs 31/12/2022 Dominio fpcoruna.afundacion.org

Realizada
Aprazada

Pendente

AO 5.3: Crear unha canle de mensaxería 
instantánea para a comunicación, con 
alumnos e ex-alumnos, de información 
extracurricular e ofertas de emprego.

Equipo Directivo 30/11/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO 5.4: Dinamizar a web do centro (Horario 
de clases, calendario de avaliacións, eventos 
programados…)

Equipo Directivo 30/06/2023

Realizada
Aprazada

Pendente

AO 5.6 Entregar os CV a través dun Google 
Forms que se envorcará en Google Drive 
nunha carpeta a que terán acceso os 
responsables da bolsa de emprego.

Director/a e responsable 
da bolsa de emprego

30/06/2023
Realizada

Aprazada

Pendente
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4. Avaliación do plan

Para realizar o seguimento do plan, proponse unha avaliación procesual cunha 
frecuencia mínima dunha vez por trimestre. Mediante estes controis determinarase se 
as accións de cada obxectivo poden ser acadadas nos prazos marcados e se hai que facer
variacións na súa proposta para que os obxectivos se materialicen. 
Ademais disto farase unha avaliación final cunha periodicidade mínima dunha vez ao 
ano. Neste proceso comprobaranse co responsable de cada obxectivo establecido os 
indicadores específicos de cada un, deste modo pódese determinar se estes se acadaron
ou non. Estes datos plasmaranse nun informe que recolla os aspectos positivos, os 
negativos e as posibles propostas de mellora para incorporar no plan dixital de cursos 
posteriores.
As avaliacións serán tuteladas e supervisadas polo equipo de dinamización do plan 
dixital.

5. Difusión do plan

O plan de acción presentarase ao claustro antes de comenzar o curso. Ademais, 
publicarase no apartado de documentación de Classroom. Poderá accederse 
públicamente a través da web do centro.
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