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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro
O Colexio CPR. Plurilingüe Sagrado Corazón da Coruña, cuxa Titularidad ostenta a 
Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas, está situado no límite da cidade, na Rúa
María Ana Mogas Fontcuberta 9, próximo ao Campus Universitario da Zapateira. 
O noso Colexio ten unha longa historia educativa recoñecida na cidade, xa que foi
fundado en 1897 por M. Concepción Dolcet i  Sellarés,  segunda Superiora Xeral  da
Congregación. Compañeira inseparable da Fundadora, Mª Ana Mogas Fontcuberta e
impulsora  da  súa  obra,  funda  o  Colexio  da  Coruña,  primeiro  da  Congregación  en
Galicia.
Actualmente ten cerca de 1000 alumnos e alumnas, de 3 a 18 anos distribuídos nos
niveis de E.Infantil, E.Primaria, ESO e Bacharelato.
Correo: crp.sagrado.corazon.coruna@edu.xunta.gal
Páxina web: https://sagradocorazonacoruna.anamogas.org/

Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto 
Educativo do Centro
 
A procedencia dos nosos alumnos é moi variada, porque ademais dos alumnos do 
Concello da Coruña asisten ao colexio desde o de Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros e
Carral. A relación e comunicación das familias coa escola, en xeral é boa e fluída. Os 
titores/as reúnense cos pais e nais ao principio e durante o curso, a asistencia é 
elevada (90%). 
Existe unha Asociación de Pais e Nais que colabora positivamente co colexio, 
realizando actividades de forma conxunta con profesores e alumnos. Gozamos no 
centro dunhas instalacións confortables e coidadas, con amplas zonas deportivas e de 
recreo, ademais dunhas marabillosas vistas da cidade, do mar e diversos núcleos de 
poboación. 
O profesorado está composto por laicos e relixiosas, 67 profesores titulares. O 
ambiente existente é familiar, próximo e acolledor. 
O nivel socioeconómico maioritario das familias do alumnado do Centro é medio. 
Todas  as  aulas  teñen  taboleiro  dixital  con  ordenador  e  conexión  a  internet,  nos
espazos de traballo de profesores cóntase con ordenadores e conexión a internet, así
como na aula de informática. Ten tamén carros de dispositivos portátiles a disposición
dos alumnos e comezou o proxecto One to one que persigue que cada alumno teña o
seu propio dispositivo portátil  para o seu uso na aula.  O centro participa na LIGA
MAKER DRONE, impulsada pola Fundación Barrié e o Instituto Tecnolóxico de Galicia
(ITG), que ten como fin último o fomento das vocacións científico-tecnolóxicas das
novas xeracións. 
O presente Plan Dixital contribuirá na mellora dos diferentes proxectos e Plans que
desenrola o centro, entre eles o Proxecto Educativo, o Programa de Calidade, o Plan de
Innovación,  o  Plan  de  comunicación  e  o  Plan  Xeral  anual.  Neste  último  as  noves
tecnoloxías teñen o seu propio espazo por exemplo nos obxectivos, sendo un deles:
“potenciar a actualización persoal, profesional e tecnolóxica”.
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Breve xustificación do mesmo
Contextualización  normativa  en  relación  co  Plan  Dixital  que  fai  necesaria  a  súa
elaboración, seguimento, avaliación e difusión:

● 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

Proceso de elaboración

No proceso de elaboración do Plan Dixital colaboran os integrantes do Equipo
TIC do centro así como o Equipo Directivo.
Ao abeiro da Resolución do 3 de setembro de 2021 fóronse completando os
diferentes  prazos  para  a  elaboración  do  Plan:  enquisas  SELFIE,  enquisa
Competencia Dixital  Docente,  realización do DAFO neste ámbito,  análise do
mesmo, proposta de obxectivos SMART, recompilación e análise de resultados
e redacción do Plan. Para cada etapa foi necesaria a programación de reunións,
tempos e espazos de traballo que fixeran posible a realización das tarefas e a
toma de decisións.

Situación de partida

Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
Todas  as  aulas  teñen  taboleiro  dixital  con  ordenador  e  conexión  a  internet,  nos
espazos de traballo de profesores cóntase con ordenadores e conexión a internet, así
como na aula de informática. Ten tamén carros de dispositivos portátiles a disposición
dos  alumnos  en  todas  as  etapas  educativas.  Administración,  portería  e  secretaría
contan con medios tecnolóxicos para as súas tarefas.
Para o traballo docente todos os profesores poñen a disposición dos alumnos aulas
virtuais a través das contas creadas a tal fin.
Para  favorecer  a  comunicación  coas  familias  disponse  dunha  plataforma  de
comunicación e tamén de páxina web.
A xestión e mantemento do equipamento informático faise a través do Equipo TiC do
centro e dirección.
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Os  protocolos  do  centro  beben  transversalmente  do  Plan  Dixital  pois  o  uso  de
ferramentas  e  recursos  dixitais  faise  presente  en  todos  eles  o  que  facilita  o  seu
desenrolo  e  aplicación  No  plan  de  continxencia  do  centro  están  establecidas  as
medidas de seguridade para o equipamento informático. Os documentos relativos os
diferentes plans do centro están a disposición dos seus destinatarios en formato dixital
e, segundo a necesidade, en formato editable.

Fontes empregadas para a análise DAFO
Autoavaliación SELFIE:  inclúese  a  información  do resumo das  áreas  do  informe
SELFIE de cada etapa educativa na seguinte táboa:

Areas Grupos
Ensinanzas

Prima
ria

ESO Bacharela
to

A -Liderado
Equipo Direct. 3.3 4.3 4.3
Profesorado 3 3.3 3.6
Alumnado

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 2.9 4 4
Profesorado 2.7 3 3.3
Alumnado 3.2 2.5

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3.7 5 5
Profesorado 3.2 3.6 3.6
Alumnado 3.6

2.8
3

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 2.8
3

4.3 4.3
Profesorado 3 3 3.3
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3.5 3.8 3.8
Profesorado 3.9 3.9 3.9
Alumnado 3.7

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo Direct. 3 3 3
Profesorado 3.1 3.1 3.5
Alumnado 3.6 3.2

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2.4 2.2 2.2
Profesorado 2.6 2.6 2.7
Alumnado 2.7

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 2.9 3.7 3.7
Profesorado 3.3 3.2 3.7
Alumnado 4 3.1

Test CDD:

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

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 43 63 68.3%

SUBSTITUTO 5 12 41.7%

L 0 3 – Autónomos 
relixiosos

1 1 100%

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

78.9 Integrador/a (B1) 76.4 Integrador/a (B1)
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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

ESO 81.9 Integrador/a (B1) 79.2 Integrador/a (B1)

E.I 85.7 Integrador/a (B1) 68.2 Integrador/a (B1)

E.P 72 Integrador/a (B1) 75.4 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante
neste nivel

A1

A2 17 34.7%

B1 19 38.8%

B2 9 18.4%

C1 4 8.2%

C2

TOTAL 49 100.1%

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
E
G

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

Boa rede interna de acceso a internet Puntos de acceso inalámbrico obsoletos

PERSOAL DOCENTE

- Comunicación coa comunidade educativa.
(Utilizo tecnoloxías dixitais para a comunicación 
relativa ao centro educativo).                                   
 - Recursos educativos en liña
(O noso profesorado busca recursos educativos 
dixitais en liña)

- Comentarios a outros/as alumnos/as sobre o seu 
traballo 
- Emprego de tecnoloxías dixitais para que o 
alumnado poida realizar observacións sobre o 
traballo dos seus compañeiros
e a categoría G en xeral: Avaliación.

PERSOAL NON 
DOCENTE

Dominio de ferramentas dixitais en administración 
e secretaría

Escasa formación de portería en competencia 
dixital

ALUMNADO
Disposición de dispositivos dixitais por parte do 
alumnado e boa predisposición para traballar con 
eles.

Poucos dispositivos dispoñibles para o total dos 
alumnos.

FAMILIAS

Uso da plataforma de comunicación e as 
ferramentas dixitais da GSuite de Google para 
educación. Algúns dispositivos a disposición do 
alumnado dende E.I hasta Bach. Proxecto One to 
one desde 1º da ESO en proceso de implantación.

Poucos dispositivos dispoñibles para o total dos 
alumnos.

OFERTA

Uso da plataforma de comunicación e das 
ferramentas da GSuite de Google para educación. 
Dispositivos a disposición do alumnado dende E.I 
hasta Bach.

Poucos dispositivos dispoñibles para o total dos 
alumnos.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

Posibilidade de xestionar contas de correo de 
profesores e alumnos. Uso de ferramentas dixitais 
de comunicación con profesores para cuestións 
organizativas.

Faise necesario maior control nos dispositivos do 
alumnado
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E
G

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

O desenrolo do Plan Dixital de Centro. A 
tutorización por docentes no desenrolo do Plan 
Dixital de Centro

LEXISLACIÓN

Tardanza na publicación de leis que deben 
aplicarse en 2022/2023. 
Consumo de tempo e recursos en cuestións 
administrativas e burocráticas.

CONTORNA

Colaboración coa Policía Nacional en charlas 
formativas sobre Tic y RRSS. Colaboración con 
Fundación Barrie de la Maza no proxecto/liga Maker
Drone

Pódese mellorar a estrutura da liña proveedora de
internet que chega ao centro

ANPA A disposición e colaboración da AMPA é boa

OUTRAS ENTIDADES Colaboración con editoriais nas licencias dixitais e 
dispositivos

Plan de Acción

En cada curso escolar o Plan de Acción ten en conta os recursos materiais e humanos
incidindo en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai  dos
recursos dispoñibles. De acordo ao establecido no noso Plan Estratéxico o Plan Dixital
prioriza un dos obxectivos de mellora: o emprego de ferramentas dixitais tanto en
docentes como en alumnos no proceso de ensinanza e aprendizaxe. Tendo en conta o
anterior  reflectimos  no  Plan  de  Acción  a  necesidade  de  mellora  nas  áreas  de
infraestrutura e equipos, o desenvolvemento profesional continuo e as prácticas de
avaliación.

Obxectivos, indicadores e accións
Para elaborar o Plan de Acción partiuse da análise do DAFO, o cal tiña en conta os
resultados do SELFIE, a enquisa de Competencia Dixital Docente e a reflexión sobre a
situación tecnolóxica do centro e de innovación educativa neste ámbito. Concorren
nas decisións sobre os obxectivos as debilidades recollidas no DAFO xunto co cambio
de lei educativa nos grupos impares.
Establecemos áreas prioritarias e determinamos os obxectivos (específicos, medibles,
alcanzables, relevantes e axustados a un marco temporal) que queremos conseguir.
Os obxectivos están contextualizados a áreas de mellora en relación coas do marco
DigCompOrg.
Os  5 obxectivos  reflectidos  máis  adiante céntranse na infraestrutura  e  equipos,  o
desenvolvemento profesional continuo e as prácticas de avaliación. Nestas tres áreas
de mellora establecemos indicadores e descritores de consecución así coma valores
previstos de logro para cada un.
Na área de infraestrutura e equipos temos prevista a substitución e ampliación de
puntos  de  acceso  inalámbrico  por  outros  máis  modernos  para  conseguir  maior
cobertura  de  acceso.  Na  mesma  liña,  instalarase  un  firewall  que  aumente  a
seguridade da rede interna.
Nos dispositivos do alumnado instalarase un programa de seguridade para garantir
mellor o rendemento na aula e evitar distraccións ou visitas a contido non apropiado
ou supervisado polos docentes.
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Na  área  de  desenvolvemento  profesional  continuo  fomentaremos  a  formación
continua do persoal docente e non docente no uso de ferramentas dixitais educativas
e administrativas.
Na área pedagóxica relativa ás prácticas de avaliación fomentaremos no profesorado e
no alumnado a avaliación por medio de ferramentas dixitais. 

Para  todos os obxectivos  temos indicado responsables,  temporalización e recursos
necesarios  nas  taboas  seguintes.  As  mesmas  táboas  empregaranse  para  facer  o
seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan.
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Táboas para cada obxectivo do Plan de Acción

Área/s de mellora: INFRAESTRUTURA E EQUIPOS 

OBXECTIVO 1: Mellorar a infraestrutura da rede do centro Acadado

Responsable: Dirección / Equipo TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Cambio de 6 dispositivos da rede inalámbrica e ampliación dun máis

Valor de partida: 60% superficie de cobertura actualizada da rede Wifi

Valor previsto e data: 90% superficie de cobertura actualizada da rede Wifi Decembro 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN 
ESTADO 

AO1.1: Substitución dos 
puntos de acceso inalámbrico Dirección Decembro 2022

orzamento e empresa 
instaladora

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Ampliación dos puntos 
de acceso inalámbrico Dirección Decembro 2022 orzamento e empresa 

instaladora

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: INFRAESTRUTURA E EQUIPOS

OBXECTIVO 2 Mellorar a seguridade da rede do centro Acadado

Responsable: Dirección / Equipo TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: instalación dun dispositivo que aumente a seguridade da rede interna

Valor de partida: 0  dispositivos de seguridade da rede interna

Valor previsto e data: 1  dispositivo de seguridade da rede interna Decembro

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN 
ESTADO

AO2.1: Instalación dun firewall Dirección / E. TIC 1º trimestre 
2022/2023

orzamento e empresa 
instaladora

Realizada

Aprazada

Pendente

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO

OBXECTIVO 3: Promover a formación do persoal docente e non docente no uso de ferramentas dixitais 
educativas e administrativas

Acadado

Responsable: Xefatura de estudos / Equipo TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Nº de formacións para a mellora da competencia dixital do persoal

Valor de partida: 90% DO PERSOAL RECIBE FORMACIÓN

Valor previsto e data: 100%DO PERSOAL RECIBE FORMACIÓN Decembro 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Obtención da 
certificación Google for 
education

Xefatura de 
estudos / 
Profesorado

1º trimestre 
2022/2023

Formación alo menos dun 
40% do profesorado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Formación puntual 
sobre ferramentas dixitais 
necesarias para a competencia
do persoal Non docente

Dirección / Persoal
non docente 
(portería)

1º trimestre 
2022/2023 Persoal non docente

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: PEDAGOXÍA: PRÁCTICAS DE AVALIACIÓN

OBXECTIVO 4 Fomentar as prácticas de avaliación profesorado/alumnado por medio das ferramentas dixitais Acadado

Responsable: Xefatura Estudos, Coordinadores etapas e profesorado Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Nº de materias que empregan ferramentas dixitais na avaliación

Valor de partida: 10% do profesorado que emprega ferramentas dixitais para a avaliación

Valor previsto e data: 60% do profesorado que emprega ferramentas dixitais para a 
avaliación Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN ESTADO 

AO4.1: Emprego de 
ferramentas dixitais na 
avaliación (formularios en liña,
portafolios, avaliación entre 
pares,...)

Xefatura Estudos -
Coordinadores 
etapas - 
Profesorado

Xuño 2023 Docentes. Reflexo nas 
programacións e avaliacións.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: INFRAESTRUTURA E EQUIPOS

OBXECTIVO 5 Mellorar a seguridade da rede do centro Acadado

Responsable: Dirección / Equipo TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Instalación dun dispositivo que aumente a seguridade da rede interna

Valor de partida: 0  dispositivos con programa de seguridade

Valor previsto e data: 178  dispositivos con programa de seguridade Decembro 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN 
ESTADO

AO5.1: Instalación programa 
de seguridade nos dispositivos
proxecto One to One

Dirección / E. TIC
1º trimestre 
2022/2023

Persoal instalador do 
programa /178 dispositivos 
previstos do alumnado 
proxecto One to One

Realizada

Aprazada

Pendente
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Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
No centro detectamos necesidades de mellora de infraestruturas para un mellor
acceso a internet, no equipamento para que os alumnos e os docentes poidan
ter dispositivos cos que traballar a súa competencia dixital, e servizos dixitais
educativos para apoiar a tarefa docente e administrativa. 
No  referente  a  xestións  coa  administración  educativa,  non  temos  acceso  a
moitas aplicacións como a de dirección. E as substitucións de profesorado non
están automatizadas, debendo indicar a man todos os datos e horarios no xade. 

Dotación
(cantidade)

Necesidade
(por que?)

Finalidade
(para que?)

Infraestrutura 1 firewall
Non hai seguridade 
suficiente na rede 
entrante.

Mellorar a seguridade
no acceso a internet.

Infraestrutura 9 Puntos wifi

Insuficiencia e 
obsolescencia dos 
puntos wifi 
existentes

Mellora na conexión 
dos dispositivos para o
proceso de ensinanza 
e aprendizaxe.

Equipamento
10 ordenadores 
de sobremesa

Temos ordenadores 
obsoletos nas aulas.

Actualización deses 
medios informáticos 
nas aulas de 3º ESO

Equipamento
4 ordenadores 
de sobremesa

Temos ordenadores 
obsoletos para 
traballo do 
profesorado.

Actualización deses 
medios informáticos 
para os docentes.

Servizos 
dixitais

Acceso a 
aplicacións 
Xunta

Perda de tempo e recursos
humanos introducindo 
datos de substitucións.
Non temos acceso ao 
portal de dirección

Dispoñer dunha 
ferramenta áxil que xa
existe para facilitar a 
comunicación e a 
xestión.

Avaliación do plan
O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución
de obxectivos, será o seguinte:

- No contexto da  avaliación procesual a frecuencia da súa realización
será 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.
- No contexto da  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.

Difusión do plan
Dentro do Plan de Comunicación do Centro incluirase a publicidade e difusión do
plan dixital entre toda a comunidade educativa, que será a través da plataforma
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de comunicación coas familias e as contas institucionais de correo electrónico
dos  docentes  redirixindo  á  páxina  web  do  centro  onde  atoparan  toda  a
información.
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