
IES Carlos Casares

[Versión 1.0_ xuño 2022]

PLAN DIXITAL



Índice do Plan Dixital

1. Introdución  
1.1. Datos básicos do centro
1.2. Contextualización do plan dixital no centro. Contribución ao

Proxecto Educativo do Centro
1.3. Breve xustificación do mesmo
1.4. Proceso de elaboración

2. Situación de partida  
2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
2.3. Análise DAFO

3. Plan de Acción  
3.1. Obxectivos, indicadores e accións
3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

4. Avaliación do PD  

5. Difusión do PD   

Pax 1 de 18



1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

NOME: IES Carlos Casares
ENDEREZO: Avda. Ponte 102 36215 Vigo – Pontevedra
PÁXINA WEB: https://www.edu.xunta.gal/centros/iescarloscasares/
INSTAGRAM: @iescarloscasares
ENDEREZO ELECTRÓNICO: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
TELÉFONO: 886120429
ETAPAS EDUCATIVAS: ESO e Bacharelato
Nº ALUMNADO: 501
Nº PROFESORADO: 48

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

O IES Carlos Casares é un centro situado na periferia de Vigo, na saída da
cidade o que lle confire un carácter especial. Recolle alumnado, sobre todo da
zona de Bembrive, Cabral e Candeán, pero é moito o alumnado que vén do centro
da cidade. Na ESO a ratio de alumnado adoita ser de 30 alumnos/as por aula. En
Bacharelato temos o problema do trasporte, pois ao non estar financiado pola
Consellería de Educación, xenera problema para algúns alumnos e alumnas que
teñen complicado desplazarse. Aínda así, son moitas as reservas de praza que
recibimos anualmente para 1º de Bacharelato, tendo grupos moi numerosos tamén
neste nivel.
O edificio ten unha distribución moi particular, pois conta con cinco niveis de
andares e non hai ascensor, o cal fai imposible o desprazamento para alumnado e
profesorado con discapacidade. Todas as aulas teñen ordenador do profesorado e
pizarra dixital, hai unha boa conexión a internet e, a raíz da pandemia, o
profesorado fixo un esforzo para adaptarse ás tecnoloxías e utilizalas nas súas
clases. Foron moitos os cursos e formacións que fixemos para conseguir que o
profesorado acadase un nivel que lle permitise facer fronte aos novos retos
tecnolóxicos.
Dispomos de tres aulas de informática, a terceira delas formada con parte dos
ordenadores que a Consellería de Educación cedeu aos centros para o alumnado en
risco  de  fenda  dixital.  As  outras  dúas  teñen  ordenadores  moi  antigos  que
deberían ser renovados canto antes.
O IES Carlos Casares é un centro moi activo no que se refire á participación en
diferentes programas da Consellería. Así, participamos en CPIncúe, CPInnova,
Club de Ciencia, Meteoescolas e temos un PFPP composto por múltiples liñas
(Formación  en  ferramentas  dixitais,  Inclusión,  Igualdade,  Prácticas
Restaurativas e Educación Responsable).

1.3. Breve xustificación do mesmo

A LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación no Art. 111 bis no punto 5 establece
Las  Administraciones  educativas  y  los  equipos  directivos  de  los  centros
promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las
tareas de enseñanza y aprendizaje. 
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A  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 establece que os centros docentes elaborarán no
curso 2021/22 o seu plan dixital de acordo coas instrucións que se diten.

Realizamos o Plan Dixital do centro segundo a 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 atendo aos obxectivos do punto segundo:

a) Facilitar a integración e o desenvolvemento das tecnoloxías dixitais nos
procesos formativos e optimice a xestión dos recursos humanos e materiais
do centro.

b) Promover  o  uso  das  ferramentas  de  avaliación  e  diagnose  dos  centros
educativos respecto á competencia dixital.

c) Mellorar a competencia dixital dos membros da comunidade educativa para
transformar  os  centros  en  organizacións  educativas  dixitalmente
competentes nos procesos de ensino-aprendizaxe, de xestión e de relación.

d) Definir o equipo responsable de dinamización do Plan Dixital e a súas
funcións.

1.4. Proceso de elaboración

Para  a  elaboración  do  PD  fórmase  un  equipo  constituído  pola  directora  do
centro, dona Asunción Montenegro; o profesorado que forma o equipo TIC, dona
Almudena Rouco e don Fernando Fuentes, ambos do departamento de Tecnoloxía, e
dous  profesores  de  diferentes  departamentos  para  ter  a  visión  máis  ampla
posible da situación do centro, don Víctor Rodríguez de Debuxo e Dona Marta
Faya de Lingua Castelá.
O proceso seguido consiste en informar ao profesorado nos claustros celebrados
no seu momento das diferentes accións que se van levar a cabo: Cuestionarios
Selfie, test CDD, informe DAFO e Obxectivos.
A través da aula virtual do centro se informa e solicita colaboración nas
diferentes etapas a todo o profesorado do centro. O equipo do plan dixital
prioriza  e  resume  en  cada  un  dos  documentos  solicitados  a  información
recopilada  a  través  de  reunións  presenciais  no  centro  ou  por  medio  de
documentos colaborativos en rede.
O equipo reuniuse en numerosas ocasións para facer valoracións dos resultados
obtidos a partir dos Cuestionarios Selfie, dos test CDD e para elaborar o
informe DAFO.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Infraestrutura dixital do centro:
O centro conta con conectividade a rede mediante fibra, na maior parte das
dependencias hay conectividade cableada e se dispón de cobertura wifi en todo o
centro.
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A infraestrutura de voz consiste en liñas IP que abarcan só as dependencias
administrativas: Despachos dirección, vicedirección, secretaria e xefatura de
estudos, conserxería, sala profesorado, departamento orientación e biblioteca.
Equipamento dispoñible e identificación dos usos:
- Aulas ordinarias: 

• Portátil para profesorado con Windows 10, acceso a rede cableada (IP
estática), pizarra dixital, proxector e altofalantes.

- Aulas desdobres e laboratorios:
• Portátil para profesorado con Windows 10 ou Maqueta Abalar, proxector e

altofalantes.
- Biblioteca: 

• Portátil  con  conexión  WIFI,  proxector  e  altofalantes  para
presentacións/actividades.

• Tres ordenadores Windows 10, sobremesa con rede cableada (IP fixa) para
alumnado.

• Un ordenador sobremesa con rede cableada (IP fixa) para bibliotecario
(MEIGA).

• Impresora en rede acceso todo centro..
- Sala profesorado: 

• Cinco ordenadores sobremesa, Windows 10, rede cableada (IP fixa)
• Impresora en rede acceso todo centro.

- Administración e xestión: 
• Catro ordenadores sobremesa, un en cada despacho de cargo directivo, con

Windows 10, rede cableada acceso solo administración (IP fixa)
• Impresora en rede acceso solo administración.
• Dous ordenadores sobremesa, un para cada administrativo, con Windows 10 e

rede cableada acceso solo administración (IP fixa)
• Un  ordenadores  sobremesa  con  Windows  10  e  rede  cableada  acceso  solo

administración (IP fixa) e impresora en departamento orientación.
• Un ordenador sobremesa en conserxería, con Windows 10 e rede cableada (IP

fixa).
• Impresora en rede en conserxería con acceso todo centro.

- Aulas informática: 
• Aula 20 postos. Equipos sobremesa con Windows 10 e rede cableada (IP

fixa)
• Aula 20 postos. Equipos sobremesa con Maqueta Abalar e rede cableada (IP

fixa).
• Aula PROVISONAL de 25 postos cos portátiles para o alumnado en risco de

exclusión dixital.
Servizos dixitais educativos:
O  centro  conta  cos  servizos  dixitais  corporativos:  páxina  web,  correo
electrónico,  aula  virtual  e  espazoAbalar  sendo  empregado  pola  maioría  do
profesorado. Tamén conta con unha revista dixital e redes sociais.
Xestión do mantemento do equipamento do centro:
O centro conta cun equipo TIC formado por dous profesores do departamento de
Tecnoloxía que se encargan da xestión do mantemento dos equipos apoiados por
unha empresa externa. A través dun formulario na aula virtual o profesorado
informa das incidencias atopadas. O equipo TIC revisa e resolve as incidencias
urxentes. A empresa externa realiza o resto de tarefas unha vez por semana.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE:

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 3,8 3,3
Profesorado 4,0 4,0
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3,0 2,8
Profesorado 3,1 2,8
Alumnado 2,8 2,6

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,3 4,5
Profesorado 4,0 4,0
Alumnado 3,6 3,3

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4,5 4,3
Profesorado 4,0 4,0
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3,7 3,6
Profesorado 4,1 4,1
Alumnado 3,8 3,8

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 3,1 2,7
Profesorado 3,3 3,4
Alumnado 3,1 2,8

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2,6 2,4
Profesorado 2,8 2,9
Alumnado 2,7 2,4

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 3,4 3,5
Profesorado 3,8 3,7
Alumnado 3,2 3,1

Test CDD:
1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 32 39 82,1%

PROVISIONAL 3 4 75,0%

INTERINO 2 3 66,7%

SUBSTITUTO 1 4 25,0%

DESPRAZADO

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test

(sobre 192)
Nivel de competencia Puntuación media do test

en Galicia (sobre 192)
Nivel de competencia en

Galicia

71,1 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)

2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas
Puntuación media do test

(sobre 192)
Nivel de competencia Puntuación media do test

en Galicia (sobre 192)
Nivel de competencia en

Galicia

ESO 70,9 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 70,2 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

F.P
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2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 2 5,3%

A2 13 34,2%

B1 17 44,7%

B2 4 10,5%

C1 2 5,3%

C2

TOTAL 38 100,00%

Outras fontes:
Se ten en conta as contribucións feitas polo claustro de profesorado, así como
a experiencia do equipo TIC e os membros do equipo do plan dixital no día a día
do centro .

2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CA
TE

GO
RÍ

AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1)Dispomos de dispositivos dixitais para a 
docencia.
2)Contamos con asistencia técnica coas 
tecnoloxías dixitais.
3)Acceso a Internet.

1)Dependencia da 
voluntariedade/dispoñibilidade do profesorado 
para seguimento/mantemento equipamentos.
2)Pouca flexibilidade do espazo nas aulas 
informáticas.

PERSOAL DOCENTE

1)Acceso e debate de DPC na ensinanza e 
aprendizaxe con tecnoloxías dixitais.
2)Creación e emprego de  tecnoloxías e recursos
dixitais e en liña.
3)Seguridade no manexo da tecnoloxía para a 
comunicación coas familias e nas clases.

1)Dificultade para a adopción da tecnoloxía.
2)Falta motivación e colaboración.
3)Non hai intercambios de experiencias dentro 
dos centros sobre o ensino con tecnoloxías 
dixitais.
4)Mellora da creación de contornos virtuais de
aprendizaxe co alumnado.
5)Concepción das ferramentas dixitais como 
elemento de transformación do traballo 
docente. (Potenciando a 
interdisciplinariedade, o traballo 
colaborativo, en rede, por proxectos...)

PERSOAL NON DOCENTE

ALUMNADO

1)Reciben ferramentas para aprender a actuar de
forma responsable en Internet.

1)Non empregan a tecnoloxía para traballar en 
grupo.
2)Non aprende a comprobar a información de 
Internet.
3)Non aprende a dar crédito ao traballo de 
persoas que encontra en Internet.
4)Non emprega tecnoloxía no centro e na casa 
úsana principalmente para o ocio.

FAMILIAS

1)Dispoñen de dispositivos tecnolóxicos na 
casa.

1)Baixa competencia dixital.
2)Falta de debate co alumnado e as familias 
sobre as vantaxes e desvantaxes da tecnoloxía 
dixital.
3)Falta de acompañamento por parte das 
familias no uso de ferramentas dixitais e 
redes sociais.

OFERTA 1)Ofertamos materias tecnolóxicas e dixitais en
todos os niveis posibles

1)Falta de valoración na corrección gráfica na
presentación de traballos dixitais.
2)Escaso emprego das ferramentas dixitais como
ferramentas de creación (artística-
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científica).

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1)Colaboración equipo directivo-profesorado no 
desenvolvemento do plan dixital.
2)Formación interna para profesorado.
3)Equipo TIC.

1)Non avaliamos os nosos progresos na materia 
de ensinanza e aprendizaxe con tecnoloxías 
dixitais.
2)Falta debate sobre as vantaxes e desvantaxes
do emprego da tecnoloxía para o aprendizaxe.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1)Ampla oferta formativa. 1)Falta de motivación para a participación da 
comunidade educativa.
2)Dependencia do plan dixital da existencia de
profesorado con formación e disposición no 
centro. Falta de motivación para a 
participación da comunidade educativa.
3)Dotacións insuficientes e estándar sen ter 
en conta as particularidades/preferencias do 
centro, a veces incompatible con outros 
recursos.
4)Non hai dotación de equipamento para o 
profesorado.
5)Non hai dotación para o alumando sen non se 
acolle o centro ao programa EDixgal.
6)Equipamento obsoleto que non permite 
empregar determinados recursos.
7)Falta de planificación na dotación, 
mantemento e renovación equipamentos. 
8)Distribución inadecuada de equipos: 
portátiles fixos nas aulas obrigan ao 
profesorado a iniciar sesións continuamente, 
expoñendo as súas contrasinais, facilitan a 
infección por virus, dificultan o 
mantemento...
9)Espazo escolar insuficiente.

LEXISLACIÓN

1)Sensación de improvisación e premura no 
desenvolvemento do plan dixital.
2)Falta materias formación dixital en cursos 
iniciais.

CONTORNA
1)Illamento do centro. Dificulta a realización
de actividades formativas para familias e 
alumnado fora do horario escolar.

ANPA
1)Disposición e colaboración para mellora da 
formación dixital de alumnado e familias.

OUTRAS ENTIDADES
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3. Plan de Acción
Unha vez realizado o informe DAFO, onde se poñen de manifesto tanto aqueles
aspectos a mellorar no centro, como aqueles que debemos manter ao contar cunha
boa valoración por parte da comunidade educativa, chega o momento de establecer
os obxectivos que abordaremos de cara ao vindeiro curso.

Estes obxectivos quedarán plasmados, dentro do Plan Dixital, nas táboas do Plan
de Acción. Ademais dos citados obxectivos, incluiremos tamén as accións que
imos  a  levar  a  cabo  para  acadar  eses  obxectivos  así  como  uns  indicadores
numéricos que nos simplificarán a tarefa da avaliación. 

Á hora de seleccionar os obxectivos que imos a incluír no Plan Dixital, tivemos
en conta:

• O equipamento co que contamos neste momento e as necesidades futuras 
atendendo ao cambio metodolóxico que pretendemos iniciar no noso 
centro.

• A motivación do profesorado cara á inclusión de novas tecnoloxías e 
formación nas mesmas.

• As necesidades de formación das familias e o alumando.

• A demanda de actividades interdisciplinares.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Unha  vez  detectados  os  aspectos  a  mellorar  (debilidades)  establecemos  unha
prioridade baseada nos seguintes criterios:

• Demanda da comunidade educativa.
• Urxencia/necesidade para a consecución de outros obxectivos.
• Áreas de mellora prioritarias.
• Repercusión na comunidade educativa.
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Área/s de mellora: Infraestruturas e equipamento (C)

OBXECTIVO 1: Dotar ao alumnado de 1º da ESO de equipamento e competencias dixitais, con apoio ás familias (C8: Dispositivos dixitais para o 
aprendizaxe)

Acadado

Responsable: Equipo Directivo.
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO: Porcentaxe de alumnado con equipo.

Valor de partida: 0 %

Valor previsto e data: 100% 1/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Solicitar equipos. Equipo Directivo. 1/7/2022

Un equipo por cada alumno/a de 1º 
ESO, tableta ou convertible, con 
capacidade táctil e lapis dixital que 
posibilite a entrada manuscrita. 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Recibir e asignar equipos. Equipo Directivo. 1/10/2022
Rexistro asignación equipos (folla 
de cálculo ou base de datos)
Folla compromiso familia.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Formar ao alumnado: uso 
equipo, maqueta Abalar e Aula 
Virtual.

Profesorado 
Tecnoloxía.

1/12/2022
Ordenador profesor/a e proxector na
aula, acceso a Internet dos equipos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.4: Formar as familias: uso 
equipo, maqueta Abalar, Aula 
Virtual e Espazo Abalar.

Equipo TIC. 1/12/2022
Ordenador profesor/a e proxector na
aula, acceso a Internet dos equipos.

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO1.4: Empregar os equipos na 
aula nas diferentes materias.

Profesorado de cada 
materia.

1/5/2023 Equipos e conexión a rede.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.5: Elaborar cuestionarios de 
valoración da medida para 
alumnado, familias e profesorado.

Equipo TIC. 1/5/2023 Cuestionario.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.6: Realizar enquisas e 
valorar os resultados. Claustro. 1/6/2023 Cuestionario.

Realizada

Aprazada

Pendente

Comentarios: Se queremos dixitalizar a docencia necesitamos que o alumnado dispoña de equipamento. O sistema actual, con aulas de informática, non é suficiente nin
eficiente: non hai postos suficientes para grupos numerosos, debe programarse o horario de uso da mesma, non sempre hai dispoñibilidade, desprazamentos con perda de
tempos...
Así mesmo, a dotación non é suficiente, debemos de dotar ao alumando e ás familias das capacidades necesarias para un uso eficiente e responsable.
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Área/s de mellora: Infraestructuras e equipamento (C)

OBXECTIVO 2: Dotar ao profesorado do centro de equipamento (C2: Dispositivos dixitais para a ensinanza) Acadado

Responsable: Equipo Directivo.
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO: Porcentaxe de profesorado con equipo

Valor de partida: 0 %

Valor previsto e data: 100% 1/5/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Solicitar equipos. Equipo Directivo. 1/7/2022

Un equipo por cada profesor/a do 
centro, tableta ou convertible, con 
capacidade táctil e lapis dixital que 
posibilite a entrada manuscrita para 
a corrección de actividades na Aula 
Virtual, con bases de acoplamento 
nas aulas.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Recibir e asignar equipos
Instalación nas aulas de bases de 
acoplamento.

Equipo Directivo. 1/10/2022
Rexistro asignación equipos (folla 
de cálculo ou base de datos)
Folla compromiso profesorado.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Formar ao profesorado: 
maqueta Abalar, corrección 
manuscrita actividades na Aula 
Virtual e recursos para docencia.

Equipo TIC.
Poñentes externos.

1/12/2022
Ordenador profesor/a e proxector na
aula, acceso a Internet dos equipos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Posta en común de Profesorado 1/5/2023 Claustro. Realizada
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resultados.
Aprazada

Pendente

Comentarios: Se queremos dixitalizar a docencia tamén é necesario dotar ao profesorado de equipos individuais para o traballo nas aulas e fora delas. Ademais eses 
equipos deben facilitar a conexión na aula, polo que se pide bases de acoplamento (dock station), e permitir entrada manuscrita para poder realizar correccións na Aula 
Virtual.
O sistema de equipos fixos nas aulas non é eficiente nin segura: obriga a abrir sesións continuamente, por exemplo no XADE ou plataformas online, coa exposición de 
contrasinais do profesorado e perda de tempo, dificulta o mantemento, facilita a propagación de virus... Consideramos que un equipo de uso exclusivo para cada profesor/a do
centro facilita o traballo e motivaría ao emprego de ferramentas da Aula Virtual como a corrección manuscrita de tarefas.
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Área/s de mellora: Pedagoxía: Implementación na aula (F)

OBXECTIVO 3: Realizar actividades de aprendizaxe dixitais e interdisciplinarios que fomenten a creatividade do alumnado: (F3 e F6) Acadado

Responsable: Xefatura de estudos.
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO:

Porcentaxe de departamentos implicados.
Número de modelos de actividades creados e probados.

Valor de partida: Non aplica (sen datos previos)

Valor previsto e data: 40% dos departamentos implicados.
3 modelos creados e probados.

1/6/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Solicitar, a través dun 
PFPP, formación para 
desenvolver actividades dixitais 
que integren contidos visuais, 
sonoros e/ou literarios.

Equipo Directivo.
Data do claustro 
inicial.

Convocatoria do PFPP.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Constituír un GT 
interdisciplinario para a creación 
de modelos de actividades.

Equipo Directivo. 1/10/2022 Acta de constitución do GT.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Formar ao profesorado do 
GT con ferramentas para cada 
área.

Persoa coordinadora 
do GT.

1/12/2022
Poñentes/formadores.
Software e equipos necesarios.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.4: Crear modelos de Persoa coordinadora 1/2/2023 Software e equipos necesarios. Realizada
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actividades que integren varias 
áreas e un cuestionario de 
valoración dos modelos.

do GT.
Aprazada

Pendente

AO3.5: Probar os modelos e 
valoración destes. Profesorado. 1/5/2023

Modelos creados.
Cuestionario de avaliación dos 
modelos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.6: Posta en común dos 
resultados da valoración e 
proposta de mellora dos modelos.

Persoa coordinadora 
do GT.

1/6/2023 Acta da reunión.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: PRÁCTICAS DE AVALIACION (G)

OBXECTIVO 4: Empregar a Aula Virtual (Moodle) como instrumento de cualificación (G1), avaliación e co-avaliación (G7) Acadado

Responsable: Xefatura de estudos
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO: Xefatura de estudos

Valor de partida: Non aplica (sen datos previos)

Valor previsto e data: 50% dos departamentos implicados. 1/6/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1: Solicitar, a través dun 
PFPP, formación sobre o uso dos 
recursos que ofrece Moodle para a
cualificación, a avaliación e a 
coavaliación.

Equipo Directivo.
Data do claustro 
inicial.

Convocatoria do PFPP.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Constituír un GT 
interdisciplinar. Equipo Directivo. 1/10/2022 Acta de constitución do GT.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Formar ao profesorado do 
GT en avaliación e emprego do 
libro de cualificacións e a 
coavaliación do alumnado.

Persoa coordinadora 
do GT.

1/12/2022
Poñentes/formadores.
Software e equipos necesarios.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.4: Crear categorías e 
subcategorías para a xestión das 
cualificacións.

Profesorado das
diferentes materias.

15/12/22

Aula virtual do centro.
Cursos de cada materia
participante e criterios de
cualificación desta.

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO4.5: Incluír e cualificar tarefas 
e probas nas categorías e 
subcategorías do libro de 
cualificacións.

Profesorado das 
diferentes materias .

1/3/23 
Aula virtual do centro.
Actividades das materias.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.6: Formar ao alumnado no 
uso dos foros e o comportamento 
responsable na publicación de 
comentarios.

Profesorado das 
diferentes materias.

1/3/23 Aula virtual do centro.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.7: Preparar ao alumnado en 
prácticas de coavaliación, 
mediante rúbricas.

Profesorado das 
diferentes materias.

1/3/23 Aula virtual do centro.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.8: Valoración e posta en 
común dos resultados. Proposta 
de mellora dos modelos.

Persoa coordinadora 
do GT.

1/6/2023 Acta da reunión.

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Tal como recollemos nos comentarios dos obxectivos, é necesario dotar do
seguinte equipamento:

• Equipamento  para  o  alumnado. O  sistema  actual,  con  aulas  de
informática,  non  é  suficiente  nin  eficiente:  non  hai  postos
suficientes para grupos numerosos, debe programarse o horario de uso
da mesma, non sempre hai dispoñibilidade, desprazamentos con perda
de tempos... A finalidade e dotar ao alumando dunha ferramenta na
propia  aula,  que  permita  o  traballo  con  recursos  dixitais  en
calquera materia, en calquera momento, e fora dela para non excluír
a ninguén e fomentar o uso da Aula Virtual e recursos en liña.

• Equipamento para o profesorado. Equipos individuais para o traballo
nas  aulas  e  fora  delas.  Ademais  eses  equipos  deben  facilitar  a
conexión  na  aula,  polo  que  se  pide  bases  de  acoplamento  (dock
station),  e  permitir  entrada  manuscrita  para  poder  realizar
correccións na Aula Virtual. O sistema de equipos fixos nas aulas
non é eficiente nin segura: obriga a abrir sesións continuamente,
por  exemplo  no  XADE,  aula  virtual  ou  plataformas  online,  coa
exposición  de  contrasinais  do  profesorado  e  perda  de  tempo,
dificulta  o  mantemento,  facilita  a  propagación  de  virus...
Consideramos que un equipo de uso exclusivo para cada profesor/a do
centro facilita o traballo e motivaría ao emprego de ferramentas da
Aula Virtual como a corrección manuscrita de tarefas.

4. Avaliación do plan

Nos obxectivos do plan aparecen detalladas as accións que se van levar a
cabo, xunta ca súa temporalización, polo que será necesario realizar:

• dentro  da  avaliación  procesual,  unha  avaliación  mensual  do
desenvolvemento das mesmas. O equipo encargado do plan dixital
xunta cas persoas responsables de cada acción analizarán o estado
da execución da mesma, valorarán os resultados e, de ser o caso,
proporán posibles modificacións das accións e posibles melloras.

• como avaliación final, se contempla en cada obxectivo unha acción
final de valoración, análise de resultados e proposta de mellora.

5. Difusión do plan

O plan dixital difundirase a través da web e a Aula Virtual do centro. Xa
durante a súa elaboración se empregou un curso aberto na aula virtual onde
se informaba dos pasos a realizar e onde todo o profesorado podía facer as
súas contribucións. Agora empregaremos a mesma canle para o seguimento das
accións a realizar en cada un dos obxectivos propostos.
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