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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

● Nome do centro: EPAPU DE OURENSE 
● Dirección: Álvarez de Sotomayor, 4.32002 Ourense

● Correo: epa.ourense@edu.xunta.gal 
● Páxina web:  https://www.edu.xunta.gal/centros/epaourense/

● Etapas educativas
        Nivel I e II das ensinanzas básicas iniciais
Nivel III correspondente as ensinanzas de educación secundaria para
persoas  adultas  conducentes  á  obtención  do  título  de  graduado  en
educación  secundaria  nas  modalidades  de  semipresencial  (ESAD)  e
presencial (ESA) e Bacharelato semipresencial de Ciencias e Humanidades
e Ciencias Sociais (un grupo de cada modalidade con desdobre en quenda
da mañá e de tarde-noite nas materias comúns con matrícula máis
numerosa). 
● Grupos
ENSINANZAS REGRADAS 
Ensinanzas Básicas Iniciais

• Nivel I: un grupo.
• Nivel II: un grupo.

Educación Secundaria de Adultos
Modalidade Presencial: contamos cun total de 10 unidades de ESA, que se
distribúen  nas  tres  quendas  cada  ano  dependendo  da  matrícula.
Impartímos  simultaneamente  os  catro  cursos  da  ESA  no  mesmo
cuadrimestre. 
Modalidade semipresencial:
1º, 2º, 3º, 4º ESA: un grupo de cada nivel tanto no primeiro coma no
segundo cuadrimestre, en quedas de mañá e tarde-noite.
Bacharelato

• 1º Bacharelato: dous grupos (Ciencias e Humanidades e Ciencias
Sociais).

• 2º Bacharelato: dous grupos (Ciencias e Humanidades e Ciencias
Sociais)

ENSINANZAS NON REGRADAS
• Español para estranxeiros: 5 cursos. 
• Cursos de informática:  4 cursos. 
• Cursos de inglés: 9 cursos. 
• Cursos de francés: 3 cursos

Aula Mentor
Nº de alumnado e profesorado 
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O número de alumnos/as matriculados nas distintas ensinanzas no noso
centro é a que figura no DOC e máis no documento de recollida de datos
adxuntada  ao  DOC  no  que  se  recolle  o  alumnado  das  ensinanzas  non
regradas que non se contemplan no DOC. Este ano o total de alumnado é
de 475 nas ensinanzas regradas e de 237 nas non regradas.
Debemos ter en consideración que o número de alumnos/as varía ao longo
do ano pois por unha banda, en  febreiro  iniciamos  novo  curso  e
recibimos alumnado novo e por outra banda, hai ensinanzas como as EBIs,
a ESAD nas que a matrícula permanece aberta todo o curso, e cursos nos
que  hai  renovación  constante  de  alumnado  como  en  español  para
estranxeiros,idiomas e informática. 
O  presente  curso  o  claustro  de  profesores/as  está  formado  por  5
mestres/as  de  educación  primaria  e  24  profesores/as  de  educación
secundaria, un profesor de relixión que comparte centro, unha profesora
de atención domiciliaria adxudicada ao noso centro pero que imparte
docencia no CEM Montealegre e tres intérpretes de signos. 

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

● Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro

A  procedencia  do  alumnado  que  acode  a  este  tipo  de  ensino  é  moi
heteroxénea,  feito  que  vén  demostrado  pola  matrícula  onde  aparecen
funcionarios-administrativos,  gardas  civís,  bombeiros,
carpinteiros......traballando  ou  en  paro,  amas  de  casa,  alumnado
repetidor, trirrepetidor e alumnos/as con necesidades especificas de
apoio educativo xa diagnosticados nos centros de orixe e apartados xa
doutros tipos de ensinanzas e xa non recuperables noutros centros de
ensino ordinarios. Así mesmo contamos cunha gran cantidade de alumnado
estranxeiro que vai en aumento nos últimos anos, tanto dentro no ensino
regrado como no non regrado.

A súa idade abrangue un espazo moi amplo que vai dende alumnos de 16
anos, que por circunstancias especiais poden entrar legalmente a formar
parte deste tipo de ensino, ata outros cunha madurez total; pero o máis
normal son os alumnos comprendidos entre os 17 e os 25 anos na quenda
de mañá e tarde e entre os 18 e 50 ou máis na quenda de noite.

O  nivel  socioeconómico  e  cultural  do  noso  alumnado  é  medio-baixo,
contando  cunha  gran  cantidade  de  alumnado  con  graves  problemas
económicos. 

• Incardinación  e  contribución  do  PD  ao  Proxecto  Educativo.
Relación con outros Plans e proxectos do centro: traxectoria no ámbito
das novas tecnoloxías, programas de innovación nos que participa.
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O PD integrarase no PEC do centro e será tido en conta no Plan de
Mellora, no Plan Tic e nos distintos proxectos nos que participa o
centro:Plan Proxecta: Donas de si e Correspondentes xuvenis, no PFPP e
nas dúas liñas de traballo dos seminarios,sendo o obxectivo dunha delas
a mellora da competencia dixital do profesorado. 

A traxectoria do centro no ámbito das novas tecnoloxías avanza, a raíz
do confinamento do 2020,  moi satisfactoriamente e a bo ritmo. Dende o
2020  nas  programacións  anuais  de  centro,  o  plan  de  formación  do
profesorado centrouse na mellora da competencia dixital do profesorado,
participando  a  maioría  do  claustro  nos  cursos  “Actualización  de
ferramentas tecnolóxicas para docentes” e “Aproveitamento didáctico de
ferramentas  institucionais  para  o  ensino  mixto”,  impartidos  pola
profesora Cristina Luaces Ensá. Este ano gran parte do  profesorado
participou  no  seminario  do  PFPP  na  liña  “Plan  dixital  do  centro.
Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través
de espazos virtuais”. O centro conta con varios profesores/as cun nivel
“Líder”  e  pioneiro  que  sempre  están  dispostos  a  contribuír  ao
desenvolvemento persoal docente dos compañeiros. 

• Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.

Na  PXA  se  contemplará  que  os  distintos  elementos  (actividades,
metodoloxías,  contidos,  avaliación,  uso  de  recursos  e  tecnoloxías
dixitais,  espazos  dixitais  de  aprendizaxe,  etc  ),  contribúan  ao
desenvolvemento da competencia dixital e que estean en consonancia cos
obxectivos do Plan de acción reflectidos no presente Plan Dixital

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 
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1.4. Proceso de elaboración

Dende fai xa varios cursos a utilización dos medios informáticos
e audiovisuais (TIC’s) na educación experimentou un pulo evidente
e, o noso centro, non foi alleo a dita inquietude.
Cremos que chegado a este punto, faise necesario recoller nun
plan de traballo aquelas liñas básicas de actuación, consensuadas
e asumidas pola Comunidade Educativa, que potencie a integración
curricular  das  TIC’s  converténdoas  nun  instrumento  útil  para
desenvolvemento de todas as competencias básicas e de mellora nos
procesos ensinanza – aprendizaxe.

Seguíronse as distintas fases marcadas no curso da Aula Virtual
para  elaboración  do  Plan  Dixital  “ADIX  Ourense  2”,  para  a
realización dos distintos informes (SELFIE, TEST CDD, DAFO) e
para a elaboración do presente Plan Dixital.

O Plan Dixital desenvolveuse dentro do grupo de traballo do PFPP,
Plan dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo
colaborativo  en  rede  a  través  de  espazos  virtuais.  Educación
dixital.

Os identificadores son:  O2131024 - PFPP O213106051  Análise da
competencia dixital do centro e elaboración do plan dixital”

A asesoría correu a cargo da persoa mentora ADIX 2 do equipo da
zona Ourense 2, José Ángel Diz Bouzán.

A  comunicación  entre  os  participantes  fíxose  empregando  as
ferramentas corporativas, correo electrónico e aula virtual, onde
se creou un curso para esta finalidade:
https://www.edu.xunta.gal/centros/epaourense/aulavirtual/course/
view.php?id=414

A metodoloxía baseouse na colaboración e o traballo en equipo,
con reunións  periódicas       nas  que se foi  elaborando  a
documentación solicitada dende SSCC a través da aula virtual dos
coordinadores da zona Ourense 2:
https://www.edu.xunta.gal/centros/plandixital/aulavirtual/
course/view.php?id=19

Este  proceso  foi  titorizado  pola  persoa  mentora que  aportou
información  e  suxestións  respecto  das  distintas  tarefas
entregadas.

O obxectivo final foi elaborar este Plan dixital do centro de
xeito reflexivo e como un documento útil e abordable que formase
parte do Plan de Mellora e do Proxecto Educativo.
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O centro non dispón de conectividade por cable, coas consecuencias que
eso  implica:  lentitude  da  wifi  en  determinados  momentos  e
imposibilidade de facilitárllela ao alumnado. No plan de acción se
contempla a solicitude á administración da instalación de datos con
conexións cableadas e sen fíos.
Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes
categorías: aulas dixitalizadas, proxecto E-Dixgal, equipos de xestión
e administración, uso na biblioteca, equipos para uso nas salas de
profesorado e departamentos, equipos ultraportátiles para aula móbil,
aulas de informática e dotacións para proxectos específicos.

AULAS DOTACIÓN POSIBLES MELLORAS

13 AULAS
4 PC 

5 TABOLEIROS DIXITAIS 
Equipos ultraportátiles

para aula móbil. 
Paneis dixitais

INFORMÁTICA 21 PC 4 Portátiles
Monitores > 15”

BIBLIOTECA 1 PC 20 Portátiles
IDIOMAS 1 PC 

PANTALLA INTERACTIVA
AULA MENTOR 1 PC

2 Portátiles 2 portátiles
SALA PROFESORADO 2 PC 1 PC
7 DEPARTAMENTOS 7 PC

16 Portátiles 3 Portátiles 
SECRETARIA 3 PC
DIRECCIÓN 2 PC

CONSERXERÍA 1 PC Renovar PC
Dispositivos  gravación

vídeos
Lightboard

Fondo Chroma

• Servizos educativos

Emprégase  o  programa  Xade,  a  aula  virtual  proporcionada  pola
Consellería de Educación e AbalarMóbil para a comunicación co alumnado
e familias.

• Xestión do equipamento

A xestión do equipamento realízase a través dunha empresa (ou ben é
interna)

• Protocolos

Os protocolos están na web do centro, no apartado de “Documentos do
centro”: https://www.edu.xunta.gal/centros/epaourense/
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Resumo SELFIE

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP
Ed. Post

sec.

A -Liderado

Equipo 
Direct.

3,9 3,7

Profesorado 3,8 3,6

Alumnado

B- Colaboración e redes

Equipo 
Direct.

3,3 3,8

Profesorado 3,3 3,2

Alumnado 3,4 3,3

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo 
Direct.

4,3 4,3

Profesorado 3,7 3,7

Alumnado 3,5 3,4

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo 
Direct.

4,3 4,3

Profesorado 3,7 3,5

Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo 
Direct.

4,5 4,4

Profesorado 3,9 4,3

Alumnado 4 4,1

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo 
Direct.

3,6 3,9

Profesorado 3,6 3,6

Alumnado 3,3 3

G- Prácticas de
avaliación

Equipo 
Direct.

3,4 3,6

Profesorado 3 3,6

Alumnado 3 2,9

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo 
Direct.

3,9 4,3

Profesorado 3,2 3,4

Alumnado 3,4 3,6
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Resumo do test CDD
1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 14 19 73,7 %

PROVISIONAL 7 7 100 %

INTERINO 1 4 25 %

SUBSTITUTO 1 2 50 %

DESPRAZADO 0

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

83 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

ESO 84,1 Integrador/a  (B1) 75,9 Integrador/a  (B1)

BAC 85 Integrador/a  (B1) 77,9 Interador/a (B1)

EBI 95,5 Integrador/a  (B1) 79 Integrador/a  (B1)

ENR 91,7 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 1 4,3 %

A2 8 34,8 %

B1 8 34,8 %

B2 4 17,4 %

C1 1 4,3 %

C2 1 4,3 %

TOTAL 23 99,90%
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2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
CA

TE
GO

RÍ
AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

Empresa externa de mantemento 
informático.

Acceso a internet lenta. 
Non temos a política de BYOD para o 
alumnado pois non dispomos da wifi 
aberta ao alumnado. 
Páxina web mellorable. 

PERSOAL DOCENTE

Profesorado del centro con alta 
competencia dixital: nivel líder e 
pioneiro disposto sempre a colaborar
na dixitalización do centro. 
Participación alta do profesorado 
nos cursos de formación dixital 
ofertados pola Consellería no curso 
anterior.

Puntuación dun 2.9 na importancia na
colaboración con outras 
organizacións. 
Consideración de “nada útil” a 
aprender de outros compañeiros.
Puntuación mellorable na pregunta” 
Uso de tecnoloxías emerxentes para 
explorar experiencias e contidos de 
aprendizaxes novos”.

PERSOAL NON DOCENTE
Competencia dixital do PND media-
alta.

Falta de persoal laboral específico 
para mantemento informático no 
centro. 

ALUMNADO

Usos de recursos educativos en liña 
(Aula Virtual)

Alumnado con baixa competencia 
dixital. 
Alumnado con deficientes medios 
tecnolóxicos. 

FAMILIAS

Falta de coñecemento por parte das 
familias do alumnado menor de idade 
dos medios de comunicación co centro
(Abalar Móbil).

OFERTA
Cursos de informática aberto ao 
alumnado matriculado no centro nas 
ensinanzas regradas e non regradas. 

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

Participación alta no PFPP para a 
elaboración do plan dixital. 

Falta de espacio físico para por á 
disposición do alumnado unha aula 
con ordenadores de acceso wifi 
libre. 

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Interese da Administración Educativa
no proceso de dixitalización do 
centro. 
Posibilidade de dotación económica 
para facer efectiva dita 
dixitalización. 

Dotación de equipos e conexións 
insuficientes.

LEXISLACIÓN

Elaboración do Plan Dixital. Falta no currículo de adultos de 
contidos relativos á materia de 
Tecnoloxía e Dixitalización.
Imposibilidade do uso de aplicacións
externas ás coorporativas. 

CONTORNA Non existe ANPA nos centros EPA. 

ANPA
Proximidade do centro ao CFR de 
Ourense para a realización de 
cursos.

Nivel socio-económico baixo do 
alumnado.

OUTRAS ENTIDADES
Acceso a aulas informática e 
bibliotecas de AAVV, do Concello e 
da Xunta.

Baixa colaboración con outros 
organismos. 

Pax 9 de 19



3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

(Ver táboas do Plan de Acción)

1. MELLORAR A CALIDADE DE CONECTIVIDADE DO CENTRO :Acordo para a dotación 
de equipamento informático mediante cesión por parte da Administración 
Educativa.

2. FOMENTAR NO ALUMNADO A POLÍTICA DE BYOD.
3. MELLORA DAS HABILIDADES DIXITAIS DO ALUMNADO NAS DIFERENTES MATERIAS. 

(ESA).
4. DOTAR AO CENTRO DE DISPOSITIVOS DIXITAIS DE APRENDIZAXE PARA USO DO 

ALUMNADO
5. DESENVOLVER INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EMPREGANDO FERRAMENTAS DIXITAIS 

COLABORATIVAS
6. ADAPTAR CONTIDOS DIXITAIS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES INDIVIDUAIS

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas 
tecnolóxicas

       Actualmente as aulas non teñen conectividade por cable, e a
conexión exterior e a través de ADSL (sen fibra óptica) o que provoca
que durante as actividades lectivas se produzan microcortes que alteran
o  desenvolvemento  normal  das  clases.   Para  evitar  estes  problemas
planificase que todas as aulas teñan conectividade por cable e o acceso
a Internet sexa por fibra óptica.

Con respecto o alumnado, debido a calidade deficiente da Wifi non
se pode compartir a conexión cos alumnos, que aínda que algúns traen
dispositivos propios, non teñen conexión a Internet ou dispoñen dunha
conexión limitada.  O obxectivo sería compartir a Wifi, para que poida
empregar os seus propios dispositivos nas clases, biblioteca, ...

Na  biblioteca  do  centro non  se  dispón  de  ordenadores  para  o
alumnado, e debido as características singulares do centro, con tres
quendas (mañá, tarde e noite), o uso da aula de informática, para os
alumnos fóra do horario lectivo non e viable.

     Para un mellor aproveitamento do espazo na biblioteca, formúlase o
uso de ordenadores portátiles.

 (Ver táboas do punto 2.1 Situación de partida: infraestruturas.)

Con respecto aos servizos dixitais educativos sería necesario:
-  Un  servizo  ofrecido  pola  administración  educativa  para  o
almacenamento na nube, facilitando o traballo de xestión do centro,
asegurando copias de seguridade de toda a documentación e garantindo a
protección de datos esixida pola normativa actual.
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- Establecer a posibilidade de que ao alumnado teña e xestione unha
conta  de  correo  corporativa,  que  lle  permita  acceder  a  todos  os
servizos  dixitais  educativos  actuais  e  de  nova  creación,  como  os
mencionados.
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
“Área/s de mellora”: NFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO (C)

OBXECTIVO 1 (1):
MELLORAR A CALIDADE DE CONECTIVIDADE DO CENTRO :Acordo para a dotación de equipamento 
informático mediante cesión por parte da Administración Educativa (item C3*)

 Acadado

              RESPONSABLE: DIRECCIÓN Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO 
(2)

100% das aulas con conectividade por cable

Valor de partida (3) 0% (0 de 12) aulas con conectividade por cable.

Valor previsto e data (4)
100% das aulas con conectividade por cable antes de inicio do curso 
2022-2023

30 setembro de 2022

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: Solicitude á 
Administración 
Educativa para promover
o acordo de instalación
de red Ethernet por 
cableado estructurado

Dirección 31 de Maio de 2022
Solicitude á 
Administración

Realizada X

Aprazada

Pendente

AO1.2: Instalación da 
rede Ethernet por cable
e migración de conexión
exterior a fibra óptica

Empresa contratada
pola  
Administración 
Educativa

30 de Setembro 2022

Técnicos especialistas da 
Xunta
Empresa contratada pola 
Consellería

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Realización das 
obras necesarias para 
instalación do rack

Secretario do 
centro 30 de Setembro 2022 Empresa externa

Realizada

Aprazada

Pendente

*C3: acceso á internet
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO (C)
OBXECTIVO 2 (1): FOMENTAR NO ALUMNADO A POLÍTICA DE BYOD  (item C13*)  Acadado

              RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO 
(2)

% do alumnado trae o seu dispositivo dixital ao centro
% do alumnado que  ten acceso á wifi do centro

Valor de partida (3)
10% do alumnado trae o seu propio dispositivo dixital
0% do alumnado ten acceso á wifi do centro

Valor previsto e data (4) 100 % do alumnado con posibilidade de acceso á wifi do centro
50% do alumnado trae o dispositivo dixital ao centro

28 de Febreiro 2023

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: Facilitarlle 
ao alumnado a wifi do
centro

Coordinador/a do 
Equipo TIC

31 de Outubro 2022 Contraseña wifi 
Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Identificar ao
alumnado que non 
dispón de dispositivo
dixital  para 
proceder ao préstamo 
de portátil

Xefe do 
Departamento de 
Orientación.

31 de Outubro 2022 Formulario Aula Virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Elaborar un 
protocolo de boas 
prácticas de emprego 
de dispositivos 
dixitais.

Coordinador/a de 
TIC. 28 de  febreiro 2023

Equipo de dinamización TIC, 
Xefe/a do Departamento de 
Orientación, membro do Equipo
Directivo e Xefes/as de 
Departamento.

Realizada

Aprazada

Pendente

*C3: acceso á internet
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“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado (H)
OBXECTIVO 3 (1): Mellora das habilidades dixitais do alumnado nas diferentes materias. (ESA) (item H10)  Acadado

              RESPONSABLE: Xefatura de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO 
(2) Porcentaxe de actividades de aprendizaxe realizadas

Valor de partida (3) 10 % de materias que realizan mínimo 1 actividade dixital.

Valor previsto e data (4) 70% de materias que realizan e explican mínimo 1 actividad dixital. 30 de xuño de 2023

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: Detección das  
necesidades dixitais do 
alumnado da ESA

Coordinador/a de 
TIC. 15/09/2022

Internet, aula de 
informática, 
enquisa ao alumnado na 
aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Aprender a manexar 
as ferramentas dixitais 
axeitadas na hora de 
titoría de cada grupo

Coordinador/a de 
TIC. 31 de Outubro 2022

Internet, aula de 
informática, ferramentas 
dixitais

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3:Aprender a manexar 
as ferramentas dixitais 
nos cursos de informática 
de ensinanzas non regradas
para o alumnado con 
competencia dixital baixa

Coordinador/a de 
TIC. 28 de  febreiro 2023

Internet, aula de 
informática, ferramentas 
dixitais

Realizada

Aprazada

Pendente

*H10: Aprender a comunicarse
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO
OBXECTIVO 4 (1): DOTAR AO CENTRO DE DISPOSITIVOS DIXITAIS DE APRENDIZAXE PARA USO DO ALUMNADO (item C8*)  Acadado

              RESPONSABLE: EQUIPO DIRECTIVO Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO 
(2) Número de ordenadores portátiles na biblioteca para uso do alumnado.

Valor de partida (3) 0 ordenadores dispoñibles para o alumnado

Valor previsto e data (4) 21 ordenadores portátiles na biblioteca para o uso do alumnado 31/03/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO4.1: Solicitar á 
Administración 
Educativa á dotación de
21 ordenadores 
portátiles

Dirección 31/10/2022
Solicitude á 
Administración

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2:  Desenvolver 
instalacións para a 
conexión dos 
ordenadores

Secretario 31/01/2023 Instalador eléctrico

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3:Dar a coñecer 
entre o alumnado do 
centro como e cando 
pode utilizar os 
equipos na biblioteca

Responsable da 
biblioteca
Titores/as

31/05/2023
Mediante visitas guiadas á
biblioteca en horario de 
titoría

Realizada

Aprazada

Pendente

*C8: Dispositivos dixitais para a aprendizaxe
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“Área/s de mellora”: PRÁCTICAS DE AVALIACIÓN (G)
OBXECTIVO 5 (1): DESENVOLVER INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EMPREGANDO FERRAMENTAS DIXITAIS COLABORATIVAS  (item G1*)  Acadado

              RESPONSABLE: XEFATURA DE ESTUDOS Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO 
(2) Número de rúbricas creadas e compartidas na aula virtual

Valor de partida (3) 10 rúbricas creadas e compartidas na aula virtual

Valor previsto e data (4) 60  rúbricas creadas e compartidas na aula virtual 31/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO5.1: creación dun 
seminario  na liña 
“Educación Dixital” do 
PFPP 

Xefatura de 
estudos

22/12/2022 Convocatoria

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: determinación de
tarefas conxuntas/ 
interdisciplinares que 
sexan avaliables 
mediante rúbricas

Seminario 31/04/2023
Actas da reunión 

Rúbricas

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Publicación , 
proba e revisión das 
rúbricas

Seminario 31/05/2023 Rúbricas

Realizada

Aprazada

Pendente
*G1: Avaliación das capacidades
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“Área/s de mellora”:  PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA (F)
OBXECTIVO 6 (1): ADAPTAR CONTIDOS DIXITAIS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES INDIVIDUAIS (item F1*)  Acadado

              RESPONSABLE: Xefe/a do departamento de orientación Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO 
(2) Número de contidos adaptados por materia.

Valor de partida (3) Cero contidos adaptados na ESA

Valor previsto e data (4) Cinco contidos adaptados por materia como mínimo 31/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO6.1: identificación do 
alumnado con necesidades 
educativas

Xefe/a do 
departamento 
Orientación 

15/10/2022

Enquisas DO
Entrevistas co titor/a ou 
orientador/a 
PAT e PXAD

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: creación dun 
seminario sobre DUA  na 
liña “Educación inclusiva”
do PFPP do centro

Xefatura de 
estudos

22/12/2022 Convocatoria

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3: Elaboración de 
contidos adaptados ás 
necesidades individuais do
alumnado

Persoa 
coordinadora do 
seminario

31/03/2023
Acta das reunións

Rúbricas dos contidos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.4: Publicación, proba 
e revisión dos contidos

Persoa 
coordinadora do 
seminario

31/05/2023 Rúbricas dos contidos
Realizada

Aprazada

Pendente
*F1: Adaptación ás necesidades do alumnado 
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4. Avaliación do plan

- Avaliación procesual será como mínimo unha vez ao trimestre e unha
semana antes do período de finalización dos obxectivos.  Teranse en
conta o estado da execución das accións, a análise e valoración dos
resultados.  De ser o caso, se introducirán as posibles modificacións
das accións e as propostas de mellora o finalizar cada trimestre.
-  Avaliación final  unha vez ao ano, e tendo en conta o logro dos
obxectivos  e  as  propostas  de  mellora   elaborase  unha  memoria  das
actividades do curso así como unha proposta de mellora de cara ao
vindeiro curso, no que se incluirá: 

As propostas de mellora de cara ó curso seguinte. 
• As suxestións aportadas polo alumnado.
• Cada dous cursos realizarase unha enquisa de valoración do Plan por 

parte dos diversos sectores: profesorado e alumnado. 
• Os aspectos de mellora detectados suporán o deseño de pequenos Plan 

dixital para o curso seguinte, que tentará corrixir as deficiencias.

5. Difusión do plan

A  través dos  medios  recollidos  no  Plan  de  Comunicación  Interna  do
Centro:
- Aula Virtual.
- Páxina Web.
- Correo corporativo.
- Taboleiro de Anuncios (Sala profesores/profesoras).

Data de presentación ao Claustro: 29 de xuño de 2022
Data de aprobación polo Consello Escolar: 29 de xuño de 2022


