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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do centro: IES Álvaro Cunqueiro

Dirección: Rúa do Porriño s/n, 36209, Vigo

Correo electrónico: ies.alvaro.cunqueiro@edu.xunta.gal

Sitio web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesalvarocunqueiro/

Etapas educativas que imparte: ESO e bacharelato nas modalidades de Ciencias e Humanidades e

Ciencias Sociais.

Alumnado e liñas do centro no curso 2021-2022: neste curso hai matriculados 580 estudantes,

distribuídos en 29 grupos como se explica na táboa 1.1-1.

ESO Bacharelato

Grupo 1º 2º 3º 4º 1º 2º

A 17 20 25 17 22 16

B 19 19 21 23 21 17

C 20 21 21 19 20 20

D 22 20 20 15 21 22

E 21 20 -- 18 -- --

F 21 22 -- -- -- --

Total 120 122 87 92 84 75

Táboa 1.1-1: alumnado do centro por grupos.

Persoal docente: este curso o centro conta cun total de 72 docentes, dos cales 35 teñen destino

de initivo e 37 provisional.  Dentro do persoal docente, o  centro conta cun orientador e unha

profesora de Pedagoxía Terapéutica.

Persoal non docente: ademais do profesorado, o centro conta con 3 persoas na conserxería, 3 no

persoal de limpeza e unha administrativa.

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

O Instituto Álvaro Cunqueiro atópase situado na rúa do Porriño, s/n, no barrio vigués de Coia.

Trátase dun barrio habitado maioritariamente por familias de clase media traballadora. Preto do

instituto atópase tamén unha zona recentemente urbanizada da parroquia de Navia.
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No  centro  impártense,  en  réxime  ordinario,  a  educación  secundaria  obrigatoria  e  dúas

modalidades de bacharelato, Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais.

A maior parte do alumnado reside no centro urbano de Vigo, preto do instituto,  no propio

barrio de Coia, no PAU de Navia, Alcabre ou Bouzas e procede dos centros de primaria adscritos

que son o CEIP Celso Emilio Ferreiro, o CEIP Escultor Acuña e o CEIP Javier Sensat. Actualmente, no

curso 2021-2022 o centro conta con 580 estudantes (ver táboa 1.1-1 no apartado 1.1).

O  Plan  Dixital  do  centro  está  deseñado  para  contribuír  á  dinamización  do  uso  das  novas

tecnoloxías  no centro.  O instituto atópase agora nun momento no que precisa  renovación de

equipamento, tanto nas aulas (encerados dixitais, ordenadores portátiles e proxectores) como nas

aulas de informática. Como parte desta renovación, este curso o centro adquiriu equipos para

renovar unha das aulas de informática, adquiriuse un novo encerado dixital para a aula na que se

imparte debuxo técnico en 2º de bacharelato e investiuse na mellora dalgúns equipos de aula

adquirindo discos duros de estado sólido para substituír aos mecánicos.  Igual que moitos outros

centros,  este  curso recibimos unha  serie  de  portátiles  para  que  o  alumnado  con  di icultades

tecnolóxicas  no  fogar  dispuxera  de  acceso  a  internet  na  casa  durante  posibles  etapas  de

con inamento.

Ademais o centro conta con implicación do profesorado que respondeu á crise sanitaria usando

a Aula Virtual, que non só se mantivo durante o curso pasado e este presente curso se non que se

estendeu a outras ferramentas como vídeos, ou clases en “streaming” para o alumnado que se

atopaba con inado durante este curso. Neste sentido adquiríronse dúas tabletas “Wacom Intuos S”

e tres cámaras web que facilitaban a emisión das clases en directo e a gravación das mesmas se

fose preciso.

Outra mostra da actividade do profesorado son as liñas de traballo do  Plan de Formación

Permanente do Profesorado (PFPP) do centro, que contou no curso 2021-22, ademais de co grupo

de traballo correspondente ao Plan Dixital, cunha liña de “Integración didáctica das TIC no IES

Álvaro Cunqueiro”, dentro da que se incluíron:

• V2101060 - PFPP V2131002 Aproveitamento didáctico de ferramentas institucionais para o

ensino mixto - Edición de vídeo e audio (curso).

• V2101061 - PFPP V2131002 Actualización de ferramentas dixitais para docentes - Manexo

de aulas virtuais (curso).

• V2106018  -  PFPP  V2131002  Mellora  da  competencia  dixital  no  IES  Álvaro  Cunqueiro

(seminario).

O proxecto do Club de Ciencia, iniciado este curso, tamén contou cunha parte de programación

e robótica e outra de intelixencia arti icial, ámbalas dúas intimamente vencelladas á dinamización

das novas tecnoloxías.

Por outra banda, o noso centro participa dende hai varios cursos no proxecto Erasmus+ cunha

liña centrada no uso das TIC para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros ("ICT Tools" the Most

Effective Ways to Learn a Foreign Language).
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A presenza do Plan Dixital na actividade do centro é cada vez máis forte en todos os aspectos

do  día  a  día.  De  cara  ao  próximo curso  2022-2023,  as  programacións  das  distintas  materias

contribuirán tamén a este documento, concretando o papel de cada unha delas dentro do plan.

Ademais,  terá unha parte relevante na relación coas familias e a difusión da actividade do

centro, xa que unha das propostas formuladas polo equipo directivo e o equipo TIC é a renovación

do  sitio  web  do  centro.  Outro  aspecto  importante  é  a  proposta  que  se  prepara  para  a

participación  no  curso  2022-2023  no  proxecto  de  Polos  Creativos,  que  aglutine  distintas

proxectos, entre os que destacan a edición de vídeo e audio e a robótica. A dinamización do Polo

Creativo do IES será un dos eixos centrais do Plan Dixital no vindeiro curso académico.

1.3. Breve xusti icación do mesmo

A necesidade da elaboración dun Plan Dixital de centro que forme parte do Proxecto Educativo,

aparece  como  unha  necesidade  derivada  da  forte  e  imparable  irrupción  das  tecnoloxías  de

información  e  da  comunicación  dentro  da  nosa  sociedade  e,  consecuentemente,  dentro  da

educación.

A educación pública non pode quedar á marxe da importancia das novas tecnoloxías e da súa

incorporación ao día a día da comunidade educativa. A administración manifesta dita vontade a

través da lexislación vixente, da que podemos mencionar como exemplos:

• Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación

Que entre outros aspectos menciona: “Los entornos virtuales de aprendizaje que se 

empleen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación 

de planes educativos especí icos diseñados por los docentes para la consecución de 

objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión del concepto de aula 

en el tiempo y en el espacio” (Art. 111 bis).

Obriga á creación dunha estratexia dixital, indicando que “El proyecto educativo del centro

recogerá asimismo la estrategia digital del centro,[…]” (Art. 121).

Ademais, o Art. 132 inclúe entre as funcións do director:

◦ l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, 

planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del 

calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias,[…].

◦ m) Fomentar la cuali icación y formación del equipo docente, así como la investigación,

la experimentación y la innovación educativa en el centro.

◦ n) Diseñar la plani icación y organización docente del centro, recogida en la 

programación general anual.

• 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.

Que especi ica a necesidade de elaboración de dito documento: “Os centros docentes 

elaborarán no curso 2021/22 o seu plan dixital de acordo coas instrucións que se diten.”
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• 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.

Onde se concretan as instrucións para a elaboración deste documento na Comunidade 

Autónoma de Galicia.

1.4. Proceso de elaboración

Durante o curso 2021 – 2022, no IES Álvaro Cunqueiro, igual que en moitos outros centros de

Galicia, desenvolveuse unha liña de formación especí ica dentro do Plan de Formación Permanente

do Profesorado (PFPP) para a elaboración do Plan Dixital de centro.

No caso do noso centro, participaron nesta liña tres docentes:

• José Manuel Bértolo Seara (director do instituto)

• Ugo Costas Costas (coordinador TIC)

• Antón Fente Hernández (coordinador TIC)

Dentro do equipo,  Antón Fente  Hernández  actuou como coordinador  da liña  de  traballo  e

enlace co Centro de Formación e Recursos (CFR) de Vigo.

Co gallo de facilitar e estandarizar a elaboración dos Plans Dixitais dos centros de Galicia e a

integración  dos  mesmos  no  Marco  Europeo  para  Organizaciones  Educativas  Digitalmente

Competentes (DigCompOrg),  a Consellería de Educación promoveu a creación dos grupos Adix,

coordinados dende distintos CDRs, nos que as persoas coordinadoras do Plan Dixital dispoñían da

asistencia dun mentor do Plan Dixital.

Os mentores Adix, asesoraron e marcaron o ritmo dos pasos dentro do Plan Dixital a través da

plataforma Moodle, onde os coordinadores dos distintos centros achegaban tarefas referentes ás

distintas  etapas.  Seguindo o  liderado do mentor Adix,  o  Plan Dixital  do IES Álvaro Cunqueiro

desenvolveuse, en catro etapas, unha primeira de toma de evidencias sobre o estado do centro,

unha segunda de análise e unha terceira de deseño de accións. A última fase, de elaboración, ten

como obxectivo a elaboración do documento que aquí se presenta.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

A continuación descríbense brevemente as conexións, os equipos e os servizos dos que dispón o

centro:

• Infraestrutura dixital: o centro dispón dunha conexión renovada este ano. Todas as aulas,

departamentos, o icinas, a sala de profesorado e a biblioteca dispoñen de conexión por 

cable. Ademais, en todos os casos, a excepción das aulas, dispoñen de teléfono con 

posibilidade de chamar ao exterior. Ademais, en todo o edi icio principal do centro hai 
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cobertura da rede sen íos edu.xunta (instalada a principios de 2022 a petición do centro).

A única excepción é o pavillón de educación ísica, que durante a renovación da conexión 

quedou sen conexión a internet. Actualmente o centro está traballando nunhas obras de 

adecuación para que a Consellería proceda á instalación da rede.

• Equipamento dispoñible. No centro hai un total de 21 aulas dixitalizadas, o que este ano 

supón o 72,4% dos grupos do centro. O resto de aulas teñen ordenador con conexión a 

internet e proxectores pero non encerados dixitais o posibilidade de interactividade.

Na biblioteca hai 5 equipos informáticos, 1 de xestión e 4 de consulta, que durante este 

curso serven para uso do profesorado, xa que o alumnado non ten acceso a eles. Nas 

o icinas de administración, dirección e conserxería hai 6 equipos para xestión. Un total de 

11 equipos están a disposición dos docentes repartidos nas distintas salas de seminarios. 

Hai dúas aulas de informática unha con 30 equipos e outra con 25 equipos. Unha delas está 

a disposición do alumnado durante os recreos TIC dous días por semana. Ademais, dende 

este curso, o centro dispón de 43 portátiles entregados polo Ministerio para as 

necesidades do alumnado con poucos recursos.

• Servizos dixitais educativos: o centro publica información actualizada na páxina web do

centro. Todas as materias teñen aberto un curso de Aula Virtual en Moodle no que está

matriculado  o  alumnado  correspondente.  Ademais,  a  biblioteca,  os  clubs  especí icos

(ciencia, lectura…) tamén dispoñen destes espazos virtuais. A comunicación coas familias

faise mediante o teléfono, o correo electrónico ou ABALAR, medio polo cal faise tamén a

publicación de cuali icacións e a xusti icación de faltas.

• Xestión  do  mantemento  do  equipamento  do  centro.  O  que  non  é  competencia  da

Consellería,  realízao  unha  empresa  externa  especializada.  As  incidencias  menores  son

resoltas polos membros do Equipo de Dinamización das TIC se está ao seu alcance.

• O  Plan  de  continxencia  está  dispoñible  na  web  do  centro:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesalvarocunqueiro/system/ iles/plan%20continxencia

%2021_22_0.pdf

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Na primeira fase da elaboración do plan dixital, seguindo o liderado do CFR, recolléronse datos

do centro por medio de enquisas ao profesorado e alumnado. Para iso se utilizaron a ferramenta

SELFIE da Comisión Europea e o TestCDD da Consellería de Educación.

A táboa 3.2-1 recolle un resumo do resultado das enquisas feitas coa ferramenta  SELFIE que

despois utilizamos para a realización da análise DAFO.

Areas Grupos
Ensinanzas

ESO Bacharelato

A -Liderado

Equipo Direct. 2,9 3,1

Profesorado 2,9 3,1

Alumnado -- --

B- Colaboración e redes

Equipo Direct. 2,6 2,8

Profesorado 2,4 2,8

Alumnado 2,6 2,2

C- Infraestruturas e Equipos Equipo Direct. 2,5 3
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Profesorado 3,3 3,5

Alumnado 2,8 3,3

D- Desenvolvemento profesional
continuo

Equipo Direct. 3,8 3,8

Profesorado 3,6 4

Alumnado -- --

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4,3 4

Profesorado 3,9 4,3

Alumnado 3,6 3,9

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 3,2 3,3

Profesorado 2,9 3,4

Alumnado 2,9 2,9

G- Prácticas de avaliación

Equipo Direct. 2,7 2,9

Profesorado 2,6 3

Alumnado 2,4 2,3

H- Competencias dixitais do
alumnado

Equipo Direct. 3,1 3,4

Profesorado 3,1 3,1

Alumnado 2,9 2,9

Táboa 3.2-1: Resume por áreas dos resultados da enquisa SELFIE.

Nas  táboas  do  TestCDD (táboas  3.2-2,  3.2-3,  3.2-3  e  3.2-4)  recóllese  información  sobre  a

participación do profesorado e as puntuacións obtidas de media.

N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 23 38 60,5

PROVISIONAL 13 18 72,2

INTERINO 6 10 60

SUBSTITUTO 2 4 50

Táboa 3.2-2: Participación segundo per il do profesorado

Puntuación media do test
(sobre 192)

Nivel de competencia
Puntuación media do test en

Galicia (sobre 192)
Nivel de competencia en

Galicia

Táboa 3.2-3: 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

ESO 70,1 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 74,1 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

Táboa 3.2-4: Puntuación e nivel de competencia por etapas

Total profesorado no nivel de competencia % de profesorado participante neste nivel

A1 3 6,8

A2 19 43,2

B1 16 36,4

B2 4 9,1

C1 2 4,5
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C2 -- --

TOTAL 44 100,00%

Táboa 3.2-5: Distribución do profesorado por niveis

Outras fontes: ademais dos resultados das enquisas, o equipo de elaboración do Plan Dixital

tivo en conta a súa propia experiencia no centro no momento de facer valoracións sobre aspectos

que resultaban positivos e negativos para o centro. Xunto con esta experiencia, consideráronse os

resultados globais da enquisa SELFIE e do testCDD no conxunto dos centros de Galicia, que serviu

como marco de referencia para a toma destas decisións.

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
E

G
O

R
ÍA

S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

PE5
C1 (Infraestrutura)
C3 (Acceso a internet)
C10 (Dispositivos para o alumnado)

PERSOAL DOCENTE

B2 (Debate sobre o uso da tecnoloxía)
D1 (Necesidades de DPC)
D2 (Participación no DPC)
E1 (Recursos educativos en liña)
E2 (Creación de recursos dixitais)
E3 (Emprego de contornas virtuais de aprendizaxe)
E4 (Comunicación coa comunidade educativa)
E5 (Recursos educativos abertos)
F1 (Adaptación ás necesidades do alumnado)
F3 (Fomento da creatividade)
F4 (Implicación do alumnado)
F5 (Colaboración do alumnado)
G3 (Retroalimentación axeitada)
MST1
MST2
MST3
MST4
PT

A4 (Tempo para o ensino dixital)
B1 (Avaliación do progreso)
B3 (Colaboracións)
D3 (Intercambio de experiencias)
F6 (Proxectos interdisciplinares)
G1 (Avaliación das capacidades)
G5 (Autorre lexión sobre a aprendizaxe)
G6 (Comentarios a outros/as alumnos/as sobre o seu 
traballo)

PERSOAL NON DOCENTE

ALUMNADO

AFC1
AFC2
H1 (Comportamento seguro)
H3 (Comportamento responsable)
H4 (Veri icar a calidade da información)
H6 (Outorgar recoñecemento ao traballo dos demais)
H7 (Creación de contidos dixitais)
UTIC2
UTIC3
UTIC4
UTIC5
C13 (Traer o propio dispositivo)

H8 (Aprender a comunicarse)
UTIC1

FAMILIAS

OFERTA A3 (Novas modalidades de ensino)

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

A2 (Desenvolvemento da estratexia co profesorado)
PE1
PE2
PE3
PE4

A1 (Estratexia dixital)
ATIC
C15 (Tecnoloxías asistenciais)

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS
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C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

DPC1
DPC2
DPC3
DPC4
DPC5
DPC6
DPC7
DPC8

C2 (Dispositivos dixitais para o ensino)
C5 (Asistencia técnica)
C8 (Dispositivos para o alumnado)
C16 (Bibliotecas/repositorios en liña)

LEXISLACIÓN C7 (Protección de datos)

CONTORNA

ANPA

OUTRAS ENTIDADES

3. Plan de Acción

No Plan de Acción concrétanse os obxectivos que se marca o centro para o presente curso

académico para mellorar a situación do uso das tecnoloxías no centro. Partirase en cada curso

escolar dunha pequena análise da situación e tendo en conta os recursos materiais e humanos no

momento  de  elaboración  do  Plan  Dixital,  formularanse  unha  serie  de  propostas  de  mellora

realistas e alcanzables.

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

Nesta  primeira  elaboración  do  Plan  Dixital,  levouse  a  cabo  unha análise  coa  técnica  DAFO

(apartado 2.3) para a detección das debilidades do centro, a partir das cales, dende o equipo de

dinamización do Plan Dixital, establecéronse áreas prioritarias e determináronse varios obxectivos

para acadar durante o curso 2022-2023. Estes obxectivos elíxense de xeito que sexan especí icos,

medibles,  alcanzables,  relevantes  e  axustados  a  un  marco  temporal,  o  que  se  coñece  como

obxectivos SMART, polas súas siglas en inglés. Ademais, todos eles atópanse contextualizados en

áreas de mellora relacionadas coas do marco DigCompOrg.

Para o curso 2022-2023 ixáronse 6 obxectivos, cada un dos cales se inclúe nunha táboa nas

seguintes páxinas. Os obxectivos elixidos para este curso céntranse en distintas áreas do marco

DigCompOrg:

• Obxectivo 1: Liderado (A)

• Obxectivo 2: Colaboración e redes (B)

• Obxectivo 3: Infraestruturas e equipamento (C)

• Obxectivo 4: Desenvolvemento profesional continuo (D)

• Obxectivo 5: Pedagoxía: Implementación na aula (F6)

• Obxectivo 6: Prácticas de avaliación (G)

A concreción das accións asociadas a cada un inclúense nas mencionadas táboas das páxinas 14 a

19.
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Infraestruturas. O pavillón de educación ísica, que funciona como aula de dita materia e no

que se atopa tamén o departamento de educación ísica, non está conectado á ibra do centro.

Equipamento.  O equipamento enviado  pola  administración  para dixitalizar  as  aulas  precisa

renovación. Os encerados dixitais non son funcionais para o día a día das aulas e a totalidade dos

equipos  informáticos  portátiles  que  se  subministraron  cos  encerados  dixitais  tiveron  que  ser

reparados, modi icados polo centro (engadindo discos sólidos) ou directamente substituídos. O son

dos encerados  dixitais  tamén resulta  de iciente,  non  cumprindo os  mínimos requiridos  para o

correcto desenvolvemento da docencia (especialmente nas materias de linguas) polo que tiveron

que ser substituídos por outros.

Se  queremos  ter  unha  dixitalización  real  e  efectiva  da  docencia,  o  centro  precisa  unha

renovación total dos encerados dixitais e os equipos de aula.

Servizos  dixitais  educativos.  O  centro  funciona  hoxe  en  día  cos  servizos  dixitais  que

proporciona a Consellería, tanto a nivel da web do centro como para a aula virtual Moodle ou a

comunicación coas familias a través de ABALAR. Tamén se usan outras ferramentas recomendadas

como Box.com ou Webex.

Dende o equipo do  plan  dixital  emerxen varias  propostas  ou suxestións de mellora  que  se

cursarán a través das canles correspondentes, como a actualización do proxecto webs dinámicas a

unha versión máis recente de Drupal, algunhas novas funcionalidades en ABALAR ou a posta en

marcha da aplicación de escritorio da nube AbalarBox.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción
“Área/s de mellora”: Liderado (A)
OBXECTIVO 1: Estratexia dixital do centro (A1)  Acadado

RESPONSABLE: Coordinador TIC e dirección do centro. Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO:

Número de aspectos relacionados coas TICs incorporados a documentos de centro (instrumentos: plan Dixital e PEC)

Valor de partida: 1

Valor previsto e data: 4 06/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Incorporar aos 
documentos de centro (PEC, 
Programacións didácticas e 
Plan Dixital) o papel das TIC

Dirección, xefaturas de 
departamento e 
coordinador TIC

30/09/2022
Reunións de departamento, 
do Equipo TIC e Comisión de 
Coordinación Pedagóxica.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Incluír no Plan Dixital do
centro un plan de integración 
das TICs no centro (política uso
internet, seguridade, uso 
correcto de so tware, …) e dar 
difusión dentro da comunidade 
educativa

Dirección do centro e 
Coordinador TIC

30/05/2023 Consello escolar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Deseñar un proxecto 
especí ico de acompañamento 
para favorecer un entorno 
inclusivo de acceso para 
alumnos con NAE.

Coordinador TIC e Dto de
Orientación

06/06/2023 Recursos TIC

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Colaboración e redes (B)
OBXECTIVO 2: Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital (B3*)  Acadado

RESPONSABLE: Vicedirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO:

Número de colaboracións con outras entidades (instrumento: memoria anual)

Valor de partida: 3

Valor previsto e data: 6 colaboracións (unha por curso). 06/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Organizar os grupos de 
titores e titoras dos distintos 
niveis para elixir as 
colaboracións máis axeitadas 
(ex: uso responsable das 
tecnoloxías, sexualidade e 
diversidade sexual, consumo de
drogas e orientación laboral).

Vicedirección, orientación
e xefatura de estudos

30/09/2022

Reunións de titorías por 
niveis.
Análise das problemáticas nos
cursos anteriores.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Contactar coas 
entidades correspondentes que
ofertan charlas sobre os temas
acordados.

Vicedirección 30/05/2023
Reunión de titorías para a 
coordinación das charlas nos 
distintos grupos.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Infraestruturas e equipamento (C)
OBXECTIVO 3: Favorecer o acceso do alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) o acceso ás tecnoloxías asistenciais  Acadado

RESPONSABLE: Departamento de Orientación Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO:

Número de medidas de apoio ao alumnado con NEE a través das novas tecnoloxías.

Valor de partida: 1

Valor previsto e data: 3 06/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Integrar o uso de 
tecnoloxías asistenciais para 
alumnado con discapacidade 
auditiva no día a día do 
profesorado.

Departamento de 
Orientación e Equipo TIC

30/09/2022
So tware especí ico para 
alumnado con discapacidade 
auditiva.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Integrar o uso de 
tecnoloxías asistenciais para 
alumnado con outras 
discapacidades no día a día do 
profesorado.

Departamento de 
Orientación e Equipo TIC

30/09/2022
So tware especí ico para 
alumnado con outros tipos de
discapacidade.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Desenvolvemento profesional continuo (D)

OBXECTIVO 4: 
Favorecer o intercambio de experiencias, no contexto da transformación dixital dos centros, tanto entre o 
profesorado do propio centro coma doutros centros de similares características (D3*)

 Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO:

Número de experiencias que se intercambiaron durante o curso (instrumento: memoria anual)

Valor de partida: 2

Valor previsto e data: 6 (clubs activos no centro e profesorado Erasmus+) 06/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1: Propoñer e organizar 
intercambios de experiencias 
entre o profesorado do centro, 
coordinando co grupo 
Erasmus+ e os clubs activos.

Dirección 30/09/2022
Proposta aberta no claustro e
reunións co profesorado 
interesado.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Informarse sobre as 
experiencias que se están 
levando a cabo noutros centros
da contorna.

Dirección e profesorado 
responsable da 
coordinación dos 
distintos clubs (lectura, 
ciencia, igualdade…)

30/12/2022
Sitios web doutros centros, 
redes sociais, boletíns e 
congresos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Organizar, participar e 
divulgar intercambios de 
experiencias co profesorado 
doutros centros.

Dirección 30/05/2023

Profesorado doutros centros 
que comparta experiencias e 
profesorado do centro que 
estea disposto a coñecelas.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Pedagoxía: Implementación na aula (F6)
OBXECTIVOS 5: Fomentar a participación do alumnado en proxectos interdisciplinares empregando as TICs.  Acadado

RESPONSABLE: Coordinación PFPP Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO:

Número de actividades interdisciplinares empregando as TICs.

Valor de partida: 0

Valor previsto e data: 5 06/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO5.1: Formación dun grupo de
profesorado para a creación de 
actividades interdisplinares nas
que se faga uso das TICs.

Coordinación do PFPP 15/09/2022
Proposta aberta no claustro e
reunións co profesorado 
interesado.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Solicitar sesións de 
formación de avaliación en 
Moodle a través do CFR.

Coordinación do PFPP 30/10/2023
Contacto do CFR da cidade, 
formador e profesorado 
disposto a asistir.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Prácticas de avaliación (G)

OBXECTIVOS 6: 
Promover o uso das novas tecnoloxías para a avaliación do alumnado (G1) e a autorre lexión sobre a 
aprendizaxe (G5).

 Acadado

RESPONSABLE: Xefatura de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades de avaliación e autoavaliación desenvolvidas.

Valor de partida: 0

Valor previsto e data: 20 06/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO6.1: Formación dun grupo de 
profesorado para a creación de 
recursos dixitais de avaliación.

Xefatura de
estudos

15/09/2022
Proposta aberta no claustro e
reunións co profesorado 
interesado.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: Creación dun grupo de traballo 
dentro do PFPP do centro co 
profesorado interesado.

Profesorado 
encargado da 
coordinación do 
PFPP

30/09/2022
Reunión de organización co 
profesorado interesado.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3: Solicitar sesións de formación 
de avaliación en Moodle a través do 
CFR.

Profesorado 
encargado da 
coordinación do 
grupo de traballo

30/10/2023
Contacto do CFR da cidade, 
formador e profesorado 
disposto a asistir.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.4: Creación de actividades para a 
hetero e auto avaliación do alumnado 
na aula virtual que podan ser 
adaptadas a distintas materias ou a 
sesións de titoría.

Profesorado do 
grupo de traballo

30/04/2023 Aula virtual de Moodle

Realizada

Aprazada

Pendente
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Axuda para completar as táboas:

(1) Establecer e numerar   OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan:

a. Especí icos (Speci ic), 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 cuanti icables. 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 bene icio importante para a organización educativa;

e. De inidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identi icar as distintas etapas e itos que permitirán acadalos.

Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.

No conexto da avaliación do Plan, se re lictirá 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 inalizaría 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  re lictir  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

O Plan Dixital, igual ca o resto de documentos do centro, é un documento vivo é dinámico

que evoluciona coas circunstancias do momento e os cambios asociados ao curso. Como tal,

trátase dun documento que debe estar suxeito a unha revisión constante e da que será

responsable o equipo de dinamización das TIC.

A avaliación realizarase en partes diferenciadas, unha avaliación procesual que terá lugar

ao longo do curso e outra inal ao remate da actividade académica.

• Avaliación procesual. Ademais de posibles consideracións que se fagan durante o

curso, realizarase unha reunión ordinaria do equipo do Plan Dixital ao remate de

cada avaliación co obxectivo de valorar o estado de execución do PD e de cada unha

das accións que se estean levan do a cabo. De ser o caso realizaranse modi icacións

pertinentes para contribuír ao correcto desenvolvemento do plan.

• Avaliación inal. Unha vez rematado o curso académico, realizarase unha avaliación

inal do plan, revisando o estado do plan e do centro, a consecución de obxectivos,

incluíndo propostas de mellora, e ixando novos obxectivos para o seguinte curso

académico.

5. Difusión do plan

O plan dixital estará a disposición de toda a comunidade educativa na páxina web do

centro, xunto ao resto de documentos que conforman o proxecto educativo.

No  caso  do  profesorado,  será  o  equipo  directivo  o  que  facilite  esta  información  ao

profesorado recen chegado ao centro (no caso de que sexa unha vez iniciado o curso, serán

ás distintas xefaturas de departamento as que fagan esta función).

A principio de curso, o profesorado titor porá en coñecemento das familias a localización

destes documentos na web do centro.

Finalmente, aquelas actividades que estean directamente relacionadas co plan dixital,

como os polos creativos, serán publicadas na páxina web do centro como novidades.

Pax 19 de 19


