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1.Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do centro IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Dirección Praza de Ponetevedra, 20; 15003 A Coruña

Correo electrónico ies.eusebio.guarda@edu.xunta.gal

Teléfono 881 960 061

URL da páxina web https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/

Etapas educativas

ESO (18 unidades: 4 por cada nivel e dúas nos programas de Mellora. No futuro
serán substituídos polos PDC, segundo sexan as necesidades do alumnado).
ESO adultos 3º y 4º (2 unidades),
Bacharelato (12 unidades),
Bacharelato adultos (6 unidades),
Ciclos Formativos de grao superior (2 unidades de 1º e 2 unidades de 2º, de
Axencias e Guías respectivamente).

Alumnado
1000 -1100 alumnos/as,  divididos  entre  uns 800 en diúrno e os restantes  de
nocturno.

Profesorado

92 (cursos non COVID) coas lóxicas variacións en cada comezo de curso.

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

Entendemos que a finalidade primordial da educación debe estar orientada a lograr o desenvolvemento da
personalidade  do  alumnado  e  a  súa  preparación  para  afrontar  a  vida  futura.  Por  isto,  será  necesario
potenciar o traballo no ámbito cognitivo, o respecto aos dereitos e liberdades básicas recoñecidas pola
Constitución -tolerancia e liberdade en democracia- e a adquisición por parte do alumnado dos hábitos
intelectuais e técnicas de traballo que os capaciten para o desempeño da súa futura actividade profesional.

A maiores cremos que, nos tempos que corren, os nosos alumnos e alumnas teñen que prepararse da
mellor  maneira  para  o  futuro  laboral  e  persoal  que  lles  agarda.  Ese  futuro  pasa  inexorablemente  por
adquirir  bos hábitos e coñecementos dixitais  que poida garantir o seu desenvolvemento como persoas
formadas e libres. Cremos que a educación debe ser o principal impulsor deste coñecementos dentro da
sociedade da información e a comunicación, apostando por unha actitude que  oriente aos individuos a
través dunha aprendizaxe significativa, e os transforme en, de acordo co enfoque da UNESCO, seres capaces
de empregar este coñecemento e esta información na xeración de novo coñecemento; é neste contexto

Pax 3 de 23



onde as ferramentas TIC deben estar integradas no ámbito educativo. Este é un novo escenario que vai, de
feito xa o está facendo, a reactivar o papel do docente, ao se ver implicado na mudanza da súa orientación
pedagóxica,  para  integrares  as  ferramentas  TIC  na  actividade  diaria,  co conseguinte  desafío  formativo
persoal.

Na  LOMLOE  destácase  que  o  uso  xeneralizado  das  tecnoloxías  de  información  e  da  comunicación  en
múltiples aspectos da vida cotiá acelerou cambios profundos na comprensión da realidade e na maneira de
comprometerse e participar nela, nas capacidades para construír a propia personalidade e aprender ao
longo da vida, na cultura e na convivencia democráticas, entre outros. Este cambio de enfoque require
dunha comprensión integral do impacto persoal e social da tecnoloxía, de como este impacto é diferente
nas mulleres e os homes, e unha reflexión ética acerca da relación entre tecnoloxías, persoas, economía e
ambiente,  que se  desenvolva  tanto  na  competencia  dixital  do alumnado como na  competencia  dixital
docente.

En consecuencia, faise necesario que o sistema educativo dea resposta a esta realidade social e inclúa un
enfoque da competencia dixital máis moderno e amplo, acorde coas recomendacións europeas relativas ás
competencias  clave  para  a  aprendizaxe  permanente  e  para  acadar  unha  cidadanía  dixital  con  tódolos
dereitos.

A  LOMLOE  insiste  na  necesidade  de  ter  en  conta  o  cambio  dixital  que  se  está  producindo nas  nosas
sociedades e que, forzosamente, afecta a actividade educativa. O desenvolvemento da competencia dixital
non supón soamente o dominio dos diferentes dispositivos e aplicacións. O mundo dixital é un novo hábitat
no cal a infancia e a mocidade viven cada vez máis: nel aprenden, relaciónanse, consomen e desfrutan do
seu tempo de lecer. Co obxectivo de que o sistema educativo adopte o lugar que lle corresponde no cambio
dixital, inclúese a atención ao desenvolvemento da competencia dixital dos e das estudantes de todas as
etapas educativas, tanto a través de contidos específicos como nunha perspectiva transversal, e facendo
fincapé na fenda dixital de xénero.

A avaliación dos procesos de ensino-aprendizaxe, do propio Centro e dos elementos do sistema, será o
mecanismo habitual que permita a recondución dos obxectivos propostos.

Algúns dos Obxectivos Xerais do PEC nos que incide o Plan Dixital serían:

a) Promover, como Comunidade Educativa, a mellora no nivel de formación dos docentes nos 
campos científico, disciplinar e didáctico.

b) Deseñar e utilizar estratexias que faciliten a aprendizaxe do alumnado.

c) Elaborar proxectos curriculares que faciliten a relación do alumnado coa realidade á que 
pertence, en que a teoría e a práctica estean relacionadas.

f) Aplicar unha metodoloxía que fomente a participación do alumnado.

h) Deseñar actividades interdisciplinares.

O  Plan de desenvolvemento Europeo do Centro sinala, asemade, dentro das necesidades detectadas no
centro unha serie de obxectivos que poden contribuír á os obxectivos do centro na súa dimensión europea:
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a) Mellorar a práctica docente creando contornas mais modernas, dinámicas, abertas a novas 
prácticas educativas, novas estratexias metodolóxicas en colaboración con outros centros 
educativos e institucións.

Finalmente, seguindo os obxectivos xerais  da  Estratexia Galega de Educación Dixital (Edudixital  2020),
consideramos a importancia de afianzar a competencia dixital e científico-tecnolóxica e romper a fenda de
xénero e aumentar o número de alumnas en estudios STEM.  

No que respecta ao alumnado do centro, no réxime diúrno o alumnado procede, por regra xeral, de familias
cun nivel socio-cultural medio ou medio-alto. Os resultados académicos están entre os mellores de Galicia,
contando con  moitos  Premios  Extraordinarios  de Bacharelato,   Premios  de Excelencia  da  Universidade
Galega,  primeiros  postos  nas  Olimpíadas  Nacionais  e  Internacionais  de  Física  e  Química,  Canguro
matemático, Parlamento Europeo… aínda  así hai que apuntar a existencia, entre o alumnado de ESO, dunha
non moi elevada repetición de curso.

Nestes últimos cursos a nosa Comunidade Educativa ten unha traxectoria na que mostra un gran interese por 
actualizarse no ámbito das novas tecnoloxías.

Ademais participa en multitude de programas como os que apuntamos a continuación.
Programas  de innovación:

• StemBach: Bacharelato científico de excelencia
• Club de Ciencias.
• eTwinning/Erasmus+
• Proxecto Escolas embaixadoras do Parlamento Europeo

Programas de Éxito Educativo:
• Recupéra-T. Proa plus.
• CP INNOVA.
• CP INCLÚE.

Acreditación LE centros públicos plurilingües.
Plan Proxecta:

• QUEROTE+
• Proxecto didáctico ANTONIO FRAGUAS.
• PLAMBE  
• Clubes de Lectura
• Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e os seus 

contornos
• Programa Titor da Policía Local.

1.3. Breve xustificación do mesmo
O plan dixital  que estamos deseñando necesitará de revisións periódicas  para  adaptalo  da  forma máis
eficiente  aos  desafíos  pedagóxicos  e  tecnolóxicos  que  vaian  xurdindo.  Dende  o  primeiro  momento
concibimos o plan dixital do IESP Eusebio da Guarda como unha ferramenta para impulsar e divulgar o uso
da tecnoloxía dixital nos distintos estamentos, docente e de xestión, có fin de acadar os obxectivos nas
áreas de mellora que se presentan nas seguintes páxinas.
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O desafío é tan impoñente que tivemos que facer unha selección para escoller  aqueles que permitisen
afianzar unha progresión de mellora non solo nos vindeiros meses, tamén nos próximos anos.

Contextualización Normativa.
A Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, que establece no Artigo único as modificacións dos artigos dispoñendo o seguinte:

Art. 111 bis apartados 5 e 6:
«5. 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.
«6. El Ministerio de Educación y Formación Profesional elaborará y revisará, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, los marcos de referencia de la competencia digital que orienten la 
formación inicial y permanente del profesorado y faciliten el desarrollo de una cultura digital en los 
centros y en las aulas.»

Art. 121 punto 1:
“O proxecto educativo do centro recollerá, así mesmo, a estratexia dixital do centro, de acordo co
establecido no artigo 111 bis.5 ”.

A 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 di na disposición adicional quinta:

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

A 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, na disposición adicional terceira di:

“Os centros docentes elaborarán no curso 2021/22 o seu plan dixital de acordo coas instrucións que
se diten”.

Resolución de 4 de maio de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de
referencia de la competencia digital docente.

E por último concrétase o proceso de execución do Plan Dixital na 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.

CONSECUENCIA.
O Plan Dixital  de Centro debe ser o instrumento que adecúe e facilite o uso dos medios dixitais e das
Tecnoloxías da Información en Comunicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe, utilizando os marcos de
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referencia da competencia dixital para orientar a formación permanente do profesorado, coa finalidade de
desenvolver unha cultura dixital no desempeño da labor docente no Centro e nas aulas.

Para  lograr  a  transformación  do  Centro  e  convertelo  nunha  organización  educativa  dixitalmente
competente, o Plan Dixital debe incluír así mesmo a xestión dos recursos dixitais do centro, e determinar os
procesos para mellorar a competencia dixital do profesorado e do alumnado.

1.4. Proceso de elaboración

Tras a constitución do Equipo de Dinamización Dixital do Centro e seguindo as directrices para a elaboración
do Plan Dixital,  contidas da  Resolución do 3 de setembro de 2021,  da Secretaría xeral  de Educación e
Formación Profesional, leváronse a cabo os seguintes procesos :

1.4.1.  Análise da situación do centro.
Levouse a cabo durante o primeiro trimestre do curso 2021-2022, utilizando as ferramentas de diagnose
proporcionadas:

Informe SELFIE do centro obtido a través da ferramenta gratuíta de autoavaliación SELFIE desenvolta pola
comisión Europea ao abeiro do Marco Europeo para Organizacións Educativas Dixitalmente Competentes
(DigCompOrg).

Para lograr a participación na autoavaliación SELFIE de máis do 91 % do alumnado de secundaria e
do  75%  de  bacharelato  e  64%  nas  ensinanzas  de  formación  profesional,  foi  necesaria  unha
organización complexa e pormenorizada de tempos e aulas contando sempre coa supervisión dos
coordinadores TIC ou doutros membros do equipo de dinamización do Plan Dixital.

Test de Competencia Dixital Docente (test CDD): realizado dende o perfil persoal do profesorado e
con resultados representativos dada a alta participación do profesorado do Centro. Este test amosa
a competencia profesional docente relacionada co ámbito dixital (niveis A1-C2) e xera un informe de
Centro que vai permitir planificar a liñas futuras de formación no mesmo a través do PFPP.

1.4.2.  Análise DAFO (Debilidades Ameazas Fortezas Oportunidades).

O equipo de Dinamización do Plan dixital en distintas sesións de traballo realizou unha pormenorizada 
análise DAFO baseada nas competencias dixitais do marco DigCompOrg e as 22 subcompetencias.
Posteriormente coas indicacións do Mentor e do equipo ADIX, concretouse a análise DAFO para as distintas 
áreas.

1.4.3.  Plan de Actuación.

Establecéronse os Obxectivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes e definidos no tempo. 
Establecendo os indicadores de logro, os valores de partida e os valores finais previstos.
Para cada obxectivo se describen tamén:

• as accións a desenvolver para alcanzalo.
• os responsables da realización da liña de acción.
• a data prevista de finalización.
• os recursos necesarios para implementala
• a valoración da acción e o estado (para a realización do seguimento)
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1.4.4.  Aprobación do Plan Dixital e difusión.

No terceiro trimestre deste curso, oído o claustro, procédese a aprobar o Plan Dixital pola Dirección e no 
Consello Escolar.

2.Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O noso  centro  esta  constituído  por  dous  bloques,  un  deles  o  chamado edificio  nobre  ou  “antigo”,  de
singularidade arquitectónica, ofrece a súa fachada a Praza de Pontevedra e as costas a un corredor-patio
que limita a separación co outro edificio o “novo” que exhibe a súa fachada orientada a praia de Riazor. Os
dous edificios comunícanse fisicamente por un corredor no primeiro andar.
Tan só o edificio principal  posúe ascensor,  esta circunstancia resta a potencial  mobilidade do carro con
ultraportátiles a  un dos andares do edificio novo, quedando excluídas as plantas superiores.

A situación da infraestrutura dixital do noso centro non pode por menos, que ser tachada de precaria e
obsoleta especialmente no que se refire aos dispositivos dixitais. Equipos de aula e de aulas de informática
lastran a súa obsolescencia en cada pequeno desafío aos que se ven expostos. Falamos de computadoras
que aos anos, e por tanto o uso que teñen, súmase que a maioría delas (portátiles de aula) foron prestados
durante o confinamento aos alumnos que o requiriron. O resultado foi entre outros, lecto-gravadoras de
CD/DVD que non funcionan, portos USB que dan fallos de lecto-escritura, pantallas con píxeles mortos,
tarxetas de son afuncionais, e un longo etc.
Voz e datos: Dispóñense das consabidas liñas de VoIP.
Conectividade WIFI: Posuímos unha rede propia do centro e recentemente procedeuse a instalación de
dúas redes ofertadas pola Consellería, a saber: edu.xunta.es e abalar.

Na táboa xunta explicítanse de xeito resumido as características do equipamento dos distintos ámbitos.
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Aulas de informática
Repartidas en tres aulas hai un total de 71 ordenadores a maioría deles son equipos de diferentes anos 2013, 2010 e mesmo
2006. O sistema operativo de Microsoft Windows é o predominante. Os procesadores a RAM e as tarxetas gráficas, por antigas e
limitadas, son incapaces de manexar coa soltura requirida aplicacións de tipo gráfico, entre outras.

Equipos de aula

Cada aula conta cun ordenador (habitualmente portátil) un videoproxector, unha PDI e uns altofalantes externos.
Algúns equipos de aula damnificados,  foron reemprazados por equipos ultraportátiles RED.es que teñen algunha que outra
desvantaxe: a súa pantalla tan cativa implica  problemas de accesibilidade.
Varias das PDI carecen da función de tactilidade e os seus altofalantes non funcionan, so poden ser empregadas coma superficies
de proxección.
Algúns ordenadores teñen afectado o teclado e/ou touchpad, amén de conexións o que redunda no mal funcionamento dos
dispositivos conectados.

Equipos  de  xestión  e
administración.

 Na Secretaría do centro hai un total de tres ordenadores.
Os distintos integrantes do equipo directivo posúen un equipo cada un deles.

Sala de profesores Dispoñemos de 5 equipos no límite das súas capacidades, o que os fai pouco eficientes e insuficientes en número tendo en conta
o número de profesores que integran o noso cadro de persoal.

Biblioteca
Existen dous equipos para xestión, un deles compórtase como servidor do outro nesta tarefa.
A maiores hai 4 equipos a disposición do alumnado que presentan unhas especificacións insatisfactorias para determinados
cometidos.

Departamentos
Os distintos departamentos contan con equipos de diversas prestacións, nalgúns casos a idade destes superan os 13 anos.
Carecen de PDIs e algúns tamén de videoproxector. Esta circunstancia é un serio atranco na actividade docente, xa que algúns
empréganse nos desdobres.

Aula móbil Integrada por un carro móbil con 31 equipos ultraportátiles do programa RED.es (coa autorización para su uso provisional nas
aulas),  accesible só nun sector do noso centro (queda fóra do seu radio de acción dous andares do edificio novo).

Aula Picasso

E un dos espazos de maior superficie do centro, dotado cun ordenador, un videoproxector e unha mesa de mesturas sinxela a que
está conectado nunha das súas canles o computador e da saída a dúas parellas de altofalantes ancoradas as paredes da aula.
Nestes momentos a mesa presentan defectos que fan inviable a saída da sinal procendente da CPU. Contémplase como un
espazo polivalente no que facer montaxes de representación sobre o seu escenario, reunións multitudinarias, webinars, entre
outros.

Salón de actos É un espazo especialmente singular dentro da acusada personalidade do edificio o que fai del un espazo apto para reunións,
presentacións, conferencias; pero ao mesmo tempo é  moi sensible a calquera modificación de calado.  Para balancear os dous
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trazos citados, sería oportuno dotalo dun equipamento audiovisual que permitise posuír unha pantalla de grandes dimensións
enroscable e un videoproxector cun número de lúmenes e alto contraste, capaz de abarcar a súa superficie.
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Servizos  dixitais  educativos:  Contamos  cunha  páxina  web do  centro  aloxada  ao  abeiro  do  dominio
edu.xunta.gal/centros. Temos unha aula virtual na plataforma Moodle cunha representación ambiciosa de
de  todos  os  Departamentos  e  materias  estratificadas  nos  distintos  niveis.  Así  mesmo,  emprégase  o
Abalarmóbil.

Dispoñemos da colaboración dunha empresa para realizar o mantemento dos equipos do centro e cando a
situación o demanda recorremos a UAC.

Na páxina web do centro atópase aloxada o protocolo do plan de continxencia do noso instituto; esta é a
súa dirección: PLAN DE CONTINXENCIA COVID 2021-2022 (xunta.gal) .

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Para a elaboración do DAFO recorremos a información aportada polos dous test da fase de diagnóstico, a
saber: Test SELFIE e Test CDD. Acompáñase unhas táboas nas que se recollen os datos máis relevantes para
a elaboración do diagrama de análise.

Autoavaliación SELFIE:

A información que aparece na táboa seguinte foi extractada dos datos obtidos na enquisa SELFIE celebrada
durante o presente curso.

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO
Bacharela

to
FP

Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 2.4 2.5 2.3

Profesorado 2.7 2.7 2.8

Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 2.2 2.2 2.1

Profesorado 2.3 2.3 2.1

Alumnado 2.5 2.1 2.4

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 2.5 2.6 2.4

Profesorado 2.4 2.4 2.4

Alumnado 2.4 2.2 2.8

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 2.6 2.6. 2.6

Profesorado 2.7 2.7 2.6

Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3.3 3.2 3.3

Profesorado 3.9 3.9 4.2

Alumnado 3.7 3.6 4.1

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo Direct. 2.6 2.6 2.5

Profesorado 3.2 3.1 3.5

Alumnado 2.8 2.4 3.4

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2.4 2.3 2.4

Profesorado 2.6 2.8 3.3

Alumnado 2.5 2.1 2.8

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 2.6 2.6 2.5

Profesorado 2.9 2.8 2.8

Alumnado 2.6 2.6 3
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Test CDD:
A táboa contén de xeito resumido os datos de participación do profesorado segundo o seu perfil.

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 53 63 84,13 %

PROVISIONAL 28 28 100,00 %

INTERINO 10 10 100,00 %

SUBSTITUTO 2 6 33,33 %

DESPRAZADO

Táboa 1:  Participación segundo perfil do profesorado

O nivel de competencia do profesorado do centro defínese como “Integradora” e correspóndese cunha clasificación B1, 
estando nunha situación un pouco máis favorable que a maioría do profesorado desta comunidade autónoma.

Puntuación media do test
(sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do test
en Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia en
Galicia

77.1 Integradora(B1) 76.4 Integradora(B1)

Táboa 2: Puntuación e nivel de competencia do centro

Expóñense as puntuacións do profesorado e o nivel de competencia distribuidos por etapas impartidas.

Puntuación media do
test (sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do
test en Galicia (sobre

192)

Nivel de competencia
en Galicia

ESO 75.8 Integradora(B1) 79.2 Integradora(B1)

BAC 79.2 Integradora(B1) 77.9 Integradora(B1)

F.P 86.6 Integradora(B1) 80.3 Integradora(B1)

Táboa 3:  Puntuación e nivel de competencia por etapas

Por último desglósanse as frecuencias, absoluta e a relativa (en porcentaxe), distribuídas por categorías.

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante
neste nivel

A1 2 2,11 %

A2 40 42,11 %

B1 32 33,68 %

B2 14 14,74 %

C1 7 7,37 %

C2

TOTAL 95 100,00%

Táboa 4: Distribución do profesorado por niveis
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2.3. Análise DAFO
De conformidade cós datos extractados de ambos dous test e da información aportada polo coñecemento 
que temos sobre as peculiaridades do centro, elaboramos un diagrama de fortalezas, debilidades, ameazas 
e oportunidades; tomando como criterio o análise de aquelas categorías que ao noso xuízo eran máis 
urxentes.
O DAFO foi o fío construtor para a elaboración do plan de acción que se presenta no seguinte apartado.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

INFRAESTRUT
URAS- 
EQUIPAMENT
O

Asistencia técnica proporcionada polo noso centro. C5
Infraestrutura dixital do noso centro obsoleta e insuficiente. C1
Proxectos interdisciplinares. Falta dun espazo adaptable, que 
permita xuntar ao alumnado para fomentar o traballo interdisciplinar 
e a creatividade, por exemplo unha aula polivalente para o traballo 
colaborativo (maker, laboratorio medios) . E tamén falta un espazo 
para xerar sinerxias entre o profesorado que promovan a 
colaboración neste tipo de proxectos. F6

PERSOAL 
DOCENTE

O profesorado busca e emprega recursos educativos 
en liña. E1
Uso de recursos educativos abertos. E5

Emprego insuficente de estratexias de avaliación do progreso do 
alumnado, avaliación formativa. G6, G7
G3:Escasa aplicación de mecanismos de retroalimentación axeitada
na aprendizaxe do alumnado.
Escasa colaboración e intercambio de experiencias con outras 
organizacións.
Proxectos interdisciplinares, escasa colaboración do profesorado 
para levar a cabo a aplicación deste tipo de proxectos co seu 
alumnado. F6

PERSOAL NON
DOCENTE

ALUMNADO Aprender a codificar ou programar. H11

FAMILIAS

OFERTA

ORGANIZACIÓ
N
DO CENTRO

Escasa implantación do ensino e a aprendizaxe híbrida. B4/B4OP

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRAC
IÓN
EDUCATIVA

Solicitar dispositivos dixitais suficientes para o ensino 
C2
Dispoñer de dispositivos dixitais suficientes e eficientes
para a aprendizaxe C8
Emprego de contornos virtuais de aprendizaxe. E3
Dotarse dunha plataforma integral para acadar unha 
comunicación eficiente entre todos os estamentos 
educativos. A1

Fenda dixital: Carecer dun protocolo para identificar 
convenientemente os retos da aprendizaxe híbrida. C11
Espazos físicos: o noso centro é dunha arquitectura singular e ríxida
o que dificulta adoptar medidas de flexibilidade para adecuar os 
mesmos a novos fins. C14
Asistencia técnica externa ineficiente. C5.
Carencia de tempo para explorar o ensino dixital. A4

LEXISLACIÓN

A protección de datos tan esixente, demanda un correo corporativo 
tamén para o alumnado e a implantación de aplicacións dixitais que 
cubran as necesidades do docente integradas, todas elas, nunha 
única plataforma. C7

CONTORNA

ANPA

OUTRAS 
ENTIDADES

Fenda dixital: apoio para abordar as dificultades. C12
Colaboración e intercambio de experiencias B3

Fenda dixital: carecer de apoio para abordar as dificultades. C12
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3.Plan de Acción
A consecución do traballo previo, foi plasmado no plan de acción que acompañan a estas palabras, partindo
das áreas de mellora, elaboramos uns obxectivos con distinto grado de consecución. Sendo algúns deles
máis ambiciosos que os outros.
En todo caso a selección destas áreas e obxectivos foi feita a partir de criterios de emerxencia e eficacia,
buscando definir e aplicar aqueles que sexan de maior utilidade para o noso centro.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións
Nas táboas xuntas preséntase, distribuídas por áreas de mellora os distintos obxectivos para acadar no
vindeiro curso. Son obxectivos nos que se especifica a data de comezo e fin para cada un deles, e dos cales
haberá que facer un plan de seguimento para valorar o estado de cada acción.

Pax 14 de 23



 Táboa 1: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro

“Área/s de mellora”: C- INFRAESTRUTURA E EQUIPOS
1. OBXECTIVO (1): C5 - MELLORAR A ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA CORPORATIVA  Acadado

              RESPONSABLE: EQUIPO TIC
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

2.1 COMUNICACIÓN E RESPOSTA ÁS INCIDENCIAS
2.2 RESOLUCIÓN DO PROBLEMA

Valor de partida (3) 2.1. < 48 Horas
2.2 NON EXISTE UN PROTOCOLO TRANSPARENTE

Valor previsto e data (4) ACADAR UN TEMPO E TIPO DE RESPOSTA ANÁLOGO AO SERVIZO PREMIUM 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)

AO1.1: Solicitar un 
protocolo á UAC / 
AMTEGA que permita 
clasificar ás incidencias 
e que permita a 
trazabilidade das 
mesmas.

Responsable tic
equipo directivo

31 de decembro de 2022
Identificar o contacto axeitado 
na UAC /  AMTEGA
implementar a trazabilidade

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Establecer un 
sistema de 
retroalimentación / 
avaliación da resolución 
técnica

Equipo tic
Para cada incidencia 
resolta

Aplicación / plataforma de 
incidencias.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa 2: Plan de Acción do Plan Dixital do IESP Eusebio da Guarda

Área/s de mellora:  C - Infraestrutura e equipos
1. OBXECTIVO (1): Substitución dos equipos dixitais do noso centro que ou ben non acadan as esixencias que demandan os programas 

que empregamos no noso labor docente diario ou ben están defectuosos ou obsoletos.
 Acadado

              RESPONSABLE: Coordinador do Equipo TIC
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Taxa de substitución ou de renovación dos equipos.

Valor de partida (3) 0 % de equipos renovados

Valor previsto e data (4) 100 % de equipos renovados 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)

AO2.1:  Establecer nos 
horarios unha dotación 
de horas suficientes para 
a coordinación TIC.

Inspección e equipo 
directivo.

30 de Setembro de 2022 Persoa coordinadora

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Inventariar o 
estado de todo o 
equipamento dixital

Persoa coordinadora 31 de decembro do 2022
Persoa coordinadora
Claustro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Avaliar o estado 
de todo o equipamento 
dixital

Persoa coordinadora 31 de Marzo do 2023
Persoa coordinadora
Claustro

Realizada

Aprazada

Pendente

A02.4: Demandar a 
substitución dos equipos 
dixitais ou a súa 
actualización.

Persoa coordinadora
Equipo directivo

30 de Xuño de 2023 Persoa coordinadora.
Equipamento necesario

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa 3: Plan de Acción do Plan Dixital do IESP Eusebio da Guarda

Área/s de mellora:  C - Infraestrutura e equipos
1. OBXECTIVO (1): C7 Elaboración dun protocolo de protección de datos  Acadado

              RESPONSABLE: Comunidade educativa
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Formación do persoal docente e administrativo sobre  protección de datos

Valor de partida (3) Protocolo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Valor previsto e data (4) Formación en  protección de datos 30 de decembro 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)

AO3.1:Solicitar  
formación específica 
sobre protección de 
datos e dereitos de 
autoría

Equipo directivo e 
persoa coordinadora 
TIC

31 de decembro de 
2022

CFR

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2:
Realizada

Aprazada

Pendente

A03.3:

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa 4: Plan de Acción do Plan Dixital do IESP Eusebio da Guarda

Área/s de mellora:  C- Infraestrutura e equipos
1. OBXECTIVO (1): C 13 – Emprego no centro dos dispositivos dixitais propios  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Deseñar unha guía do emprego destes dispositivos persoais no centro educativo.

Valor de partida (3) Ausencia dun protocolo específico no centro

Valor previsto e data (4) Elaboración do protocolo de uso de dispositivos dixitais no centro 30 de Marzo 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)

AO4.1: Solicitar formación 
sobre as competencias dixitais 
con dispositivos dixitais

Equipo directivo e 
persoa coordinadora 
TIC

30 de Marzo de 2023 CAFI e/ou CFR

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Elaboración dunha guía
básica para o emprego de 
dispositivos dixitais propios

Equipo directivo
Departamento de 
Orientación
Persoa coordinadora 
TIC

31 de Marzo de 2023

Equipo TIC, xefa do 
departamento de orientación, 
xefes/as dos distintos 
departamentos didácticos e 
directora do centro.

Realizada

Aprazada

Pendente

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa 5: Plan de Acción do Plan Dixital do IESP Eusebio da Guarda
Área/s de mellora:  C- Infraestrutura e equipos

1. OBXECTIVO (1): C 14 – Reorganización dos espazos físicos para a aprendizaxe coas tecnoloxías dixitais: polo creativo  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de espazos dispoñibles que sexan destinados ou aptos para acadar este obxectivo

Valor de partida (3) Ausencia de espazos para a elaboración de contidos audiovisuais

Valor previsto e data (4)

Aula dotada con material para gravación e edición de contidos dixitais. Requírese 
cámara de  gravación de vídeo, micrófonos, croma, focos de iluminación axeitados, 
en dous ordenadores dotados do software necesario para facer a edición destes 
contidos.

30 de Xuño 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: Facer un estudo para a 
reorganización de espazos

Consellería de Cultura
,  Educación e 
Universidade
Equipo directivo

30 de Setembro de  
2022

Espazo físico dispoñible e 
axeitado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Dotar as aulas da 
equipamento necesaria.

Consellería de Cultura
,  Educación e 
Universidade

30 de Decembro de 
2022

Equipamento coa tecnoloxía 
solicitada

Realizada

Aprazada

Pendente

A05.3: Dotar ao espazo 
designado como polo creativo.

Consellería de Cultura
,  Educación e 
Universidade

31 de decembro de 
2022

Tecnoloxía e equipamento 
necesario.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa 6: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro

“Área/s de mellora”: B- Colaboración e redes
1. OBXECTIVO (1): FOMENTAR O TRABALLO EN PROXECTOS COLABORATIVOS DIXITAIS INTERDISCIPLINARES.  Acadado

              RESPONSABLE: EQUIPO DIRECTIVO E DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

FORMACIÓN EN ACTIVIDADES DIXITAIS INTERDISCIPLINARES.

Valor de partida (3) Actualmente realízanse no Centro actividades interdisciplinares en proxectos STEM.

Valor previsto e data (4) Participación nas actividades referidas da maioría dos departamentos didácticos. 30 de Xuño 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: Formación no uso de 
ferramentas e/ou plataformas 
colaborativas dixitáis así como 
metodoloxías de traballo 
colaborativo

Equipo directivo  
Coordinador de 
formación en centros
Asesoría do CFR

30 de Xuño 2023 Asesoría do CFR

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2:Propoñer tempos e 
espazos necesarios para 
deseñar colaborativos.

Equipo directivo e 
Departamentos 
Didácticos
Grupos de Traballo
Inspección educativa

30 de Xuño 2023
Grupos de Traballo 
establecidos

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas 
tecnolóxicas

3.3. No apartado 2.1, onde se especifican as peculiaridades de cada un das áreas do noso
centro, xa deixamos ver as condicións nas que se atopa a infraestrutura dixital a día de hoxe. De
xeito resumido diremos que a maioría dos dispositivos presentan defectos no seu funcionamento,
danos  por  uso,  e  unha  obsolescencia  que  os  incapacita  para  o  seu  cometido.  Como  dato
ilustrativo, comentar que se están usando equipos, por falta de renovación, dos anos 2006.

• Case a totalidade das  aulas dixitalizadas teñen as súas PDI danadas, algunhas perderon a
función  de  tactilidade  e  case  todas  teñen  os  seus  altofalantes  danados.  Moitos  dos
computadores presentan danados os seus portos USB e nalgún caso a saída da tarxeta de
son.  As  pantallas  tamén  presentan  defectos  con  liñas  de  pixels  mortos.  Hai  caixas  de
conexión que están  situadas de tal xeito que dificultan a súa conexión có equipo do profesor,
o que redunda nunha disposición caótica do cableado.

• No  que  respecta  as  tres  aulas  de  informática (con  uso  preferente  para  os  Ciclos  de
Formación Profesional para as que foron dotadas)  o seu estatus é moi diferente:

Temos  un  aula  dotado  con  20  equipos  coa  plataforma  Linux-abalar  de  dotación
relativamente recente.

Nas outras dúas aulas, os seus equipos, no mellor dos casos, datan do ano 2013.
Aínda, que como xa se indicou máis arriba temos moitos equipos do ano 2010 e
incluso 2006. É obvio que as características obsoletas destes equipos, son un claro
atranco  para  a  práctica  docente,  especialmente  cando  se  trata  do  manexo  de
programas de entorno gráfico esixente.

• A Biblioteca hai dúas categorias de equipos, unha destinada a xestión e outra destinada ao
alumnado para a consulta e elaboración de traballos. Neste último caso os equipos non foron
substituídos dende fai moitos anos,  o cal é sinónimo de equipos obsoletos e ineficientes. Si
queremos facer deste espazo un lugar colaborativo no que alumnado e  profesorado poidan
realizar  os seus  cometidos,  e  imprescindible  proceder a súa substituílos  por  outros máis
novos e eficientes.

• Os equipos da sala de profesorado, á par que escasos, tamén adolecen de obsolescencia que
afecta, entre outras cousas, a carencia dun equipamento para facer videoconferencias. Asi
mesmo reivindicamos que este espazo xunto coa biblioteca e a sala de titores poida ser
empregado como lugares para facer actividades colaborativas no sentido máis amplo, o que
demanda dotalos coas ferramentas de hardware e software necesarias.

• A Aula Picasso:  Como xa se comentou previamente, é un aula de uso polivalente pero cunha
dotación precaria, serva como exemplo os problemas de son que ocasiona a mesa de son
que fan que falle o micrófono ou que a saída de audio do computador non funcione.  

A importancia desta aula na vida diaria do noso centro é crucial por que serve tanto para
celebrar reunións, representacións teatrais ou musicais, webinars, conferencias, etc. Na nosa
opinión pode ser un excelente candidato paraa usarse como espazo maker o como sede dun
polo creativo.
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•  Salón de actos: Polas súas características ornamentais é o espazo nobre do noso centro .
Por iso o mesmo ten que comportarse tamén como un espazo polivalente no que celebrar
reunións diversas e mesmo eventos conmemorativos. Para cumprir coa dignidade esixida con
estes cometidos, carece dos elementos audiovisuais necesarios tal e como que dou reflexado
anteriormente.

• A  sección  destinada  a  xestión  do  centro  posúen  un  equipo  para  cada  un  dos  seus
integrantes. Consideramos que se lles debería dotar coa tecnoloxía necesaria  para garantir a
privacidade dos seus equipos (dispositivos de logueo fiables con sistemas biométricos e con
certificados  dixitais  e  dun  software  axeitado para  protexer  a  información  máis  privativa,
entre outros). Asi mesmo sería desexable que contasen con equipos para videoconferencias.

• Os  servizos dixitais académicos son un piar importante no proceso de formación do noso
alumnado. A súa atención e desenvolvemento dentro da comunidade educativa esixen un
gran esforzo persoal  por  parte do equipo docente en tempo e recursos.  Cremos que se
deberían potenciar estes servizos facéndoos máis eficientes para os seus usuarios.

• Sería desexable ter unha páxina web máis personalizable e amigable, máis ferramentas para
a xestión da aula virtual, posuír unha nube propia na que aloxar os distintos ficheiros do
persoal docente, dispor de ferramentas que permitan facer traballos colaborativos, sen que
se vexa comprometida a protección de datos, etc.

4.Avaliación do plan
Tal e como se indicou anteriormente o noso plan dixital necesita dunha avaliación para coñecer o seu
grado  de  implantación  e  desenvolvemento  de  acordo  cos  obxectivos  do  plan  de  acción.  A
información obtida deste xeito, serviranos para atallar os erros e realizar os cambios de rectificación
e mellora do mesmo.
 
O  procedemento  de  seguimento  do  desenvolvemento  do  plan  e  da  consecución  de  obxectivos,
indicando:

- 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.

5.  Difusión do plan

Chegados a este punto temos que falar da difusión do noso Plan Dixital , principalmente entre os
membros da comunidade educativa. Para elo empregaremos os recursos de que dispoñemos.
O principal  medio difusor  será  o que ten un maior  alcance,  a  páxina web do centro.  Tamén se
difundirá  de  maneira  xenérica  entre  todos  os  integrantes  da  comunidade educativa a  través  da
plataforma móbil  Abalar  e  dos  procedementos habituais  de  mensaxería.  A  maiores  farase  unha
difusión expresa ao claustro e ao consello escolar (os que deberán aprobar este Plan) e aos distintos
órganos de coordinación de centro:  Coordinadores de ESO e Bacharelato, CCP e Departamentos.
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Non se descartan outras métodos de difusión combinados cos anteriores como difusión gráfica con
trípticos e/ou paneis informativos no Centro.
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