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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

● IES Fernando Blanco
● Avda. Fernando Blanco, 99 – 15270 Cee (A Coruña)
● ies.fernando.blanco@edu.xunta.gal  
● www.edu.xunta.gal/centros/iesfernandoblanco  
● Temos ensinanzas de ESO, bacharelato (de ciencias e de humanidades e
ciencias sociais), ciclos formativos de grao básico en réxime ordinario, ciclos
formativos  de  grao  medio  en  réxime  ordinario,  ciclos  formativos  de  grao
superior  en  réxime  ordinario  e  en  réxime  dual,  educación  secundaria  para
persoas adultas e ensinanzas básicas iniciais.
● O número total de alumnado no curso 2021/22 é de 472 estudantes e un
total de 60 profesores e profesoras que imparten docencia directa.

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

O IES Fernando Blanco é un centro público que está situado no núcleo urbano do
Concello de Cee. O Concello de Cee ten unha superficie de 54,2 km2, nos que
viven 7.525 habitantes distribuídos en seis parroquias: A Ameixenda, Brens, Cee
(que  no  seu  núcleo  urbano  aglutina  preto  de  3.600  habitantes),  Lires,  A
Pereiriña e Toba. Este instituto é un centro de formación  de referencia na
comarca de Fisterra (Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía), aínda que a
súa  influencia  tamén  chega  a  concellos  como  Carnota,  Mazaricos,  Muros,
Vimianzo, Camariñas; e incluso Outes, Santa Comba ou Santiago de Compostela.

O Instituto Fernando Blanco xoga un importantísimo papel no aspecto cultural da
comarca xa que constitúe unha parte moi relevante da fundación Fernando Blanco,
xunto co museo do mesmo nome,  ademais de ser o edificio máis emblemático da
vila.

Leva o nome do seu benefactor, Fernando Blanco de Lema, que aportou todos os
medios para que na súa vila natal houbera un centro educativo que atendese as
demandas de formación da xente de Cee e da comarca. O seu soño feito realidade  
é o Instituto Fernando Blanco.

Foi inaugurado no ano 1886. Este curso cumpre, pois, 136 anos.

En relación coa participación do IES Fernando Blanco en proxectos relacionados
coas novas tecnoloxías cómpre salientar que participamos no Proxecto Abalar
desde  o  curso  2011/12,  tivemos  2  aulas  Abalar,  e  desde  o  curso  2021/22
participamos en E-Dixgal. 
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A finalidade dun centro educativo é que o alumnado aprenda, se forme e se
desenvolva como individuo da sociedade na que vive. En consecuencia, a propia
organización vai mellorando a través da súa práctica e da reflexión sobre ela,
así como das relacións que establece coa súa contorna. 

O Plan Dixital de centro debe encaixar no contexto institucional máis amplo que
vén recollido noutros documentos institucionais, como o Proxecto Educativo de
centro e na Programación Xeral Anual e ambos os documentos deben estar en total
consonancia e ser complementarios. 

O  Plan  Dixital  de  centro  é  un  instrumento  de  planificación  integrado  no
Proxecto  Educativo  que  persegue  fundamentalmente  o  desenvolvemento  do
tratamento da información e competencia dixital e a integración das TIC como
ferramenta didáctica nos procesos de ensino-aprendizaxe. 

1.3. Breve xustificación do mesmo

Para a elaboración do Plan dixital tívose en conta a seguinte normativa:
● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de

Educación
● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan
instrucións  para  o  desenvolvemento  das  ensinanzas  de  EI,  EP,  ESO  e
bacharelato no curso académico 2021-2022

● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan
instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema
educativo no curso 2021- 2022 
Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e
Formación  Profesional,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o  deseño,
elaboración  e  implementación  do  Plan  Dixital  nos  centros  docentes
sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
curso 2021-2022
 

Os  centros educativos forman parte  dun mundo  en  cambio  permanente  e dunha
sociedade e mercado laboral cada vez máis dixitalizado e por esa razón, os
centros  educativos  deben  dar  respostas  a  esas  necesidades  e  demandas  da
sociedade  e  do  mercado  laboral  para  poder  formar  cidadáns  do  futuro  coas
competencias necesarias para desenvolverse nun contorno dixitalizado. O uso da
tecnoloxía nas diversas prácticas que teñen lugar nunha organización escolar,
desde as relacionadas coas cuestións organizativas, ata as propias dos procesos
de ensino e aprendizaxe é xa ineludible. 
A Educación é un recurso clave para asegurar a igualdade social, a promoción
das  persoas  e  máis  xenericamente  a  mellora  das  condicións  de  vida  de
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comunidades e persoas. E existe a necesidade dunha transformación dos sistemas
de educación e formación que garanta la adquisición de competencias dixitais,
que á súa vez permitan aproveitar as oportunidades. 

Por outra banda, as organizacións educativas teñen a necesidade de revisar as
súas estratexias co obxectivo de mellorar a súa capacidade para promover a
innovación  e  tirar  o  máximo  partido  das  tecnoloxías  da  información  e
comunicación, e dos recursos educativos dixitais. 

Mediante o presente plan, preténdese: 

● Avaliar a situación do centro educativo con relación ao uso da innovación
e as TIC nos distintos elementos clave que recolle el Marco Europeo para
Organizacións  Educativas  Dixitalmente  Competentes,  para  poder,  a
continuación, deseñar e emprender un proceso de transformación no centro.

● Recoñecer o Plan anual dixital como un recurso clave para a planificación
da estratexia dixital da organización educativa. 

● Transformar o centro educativo nunha organización que aprende, sendo só
posible se é unha organización dixitalmente competente. 

● Valorar as implicacións das organizacións escolares para desenvolver unha
cultura dixital nas mesmas. 

1.4. Proceso de elaboración

No primeiro trimestre realizouse a avaliación inicial a través da ferramenta 
SELFIE para coñecer o estado en canto a dixitalización do centro.  

No comezo do segundo trimestre utilizouse o Test CDD para coñecer a 
competencia dixital do profesorado do centro. 

Coa información das dúas devanditas ferramentas procedeuse a realización do 
DAFO. 

No segundo trimestre tivemos dúas formacións online para axudarnos no proceso
de elaboración do Plan Dixital por parte do equipo Adix Vimianzo.  

No terceiro trimestre elaboráronse as táboas do plan de acción e por último 
procedeuse á redacción do Plan Dixital. 
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

● Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro:

No IES Fernando Blanco contamos con conexión por fibra óptica en todos os
edificios onde se imparte docencia (agás no edificio que foi vivenda), cunha
velocidade de ata 1 Gb, ademais contamos con conexión sen fíos en todas as
dependencias, reforzada esta conexión no verán de 2021 mediante a instalación
de  35  antenas  WiFi  que  emiten  a  rede  SSID  edu.xunta.es  e  abalar,
simultaneamente. Tamén contamos con liñas telefónicas VoIP.

● Equipamento informático dispoñible:

Contamos con unha aula de informática (aula 101) dedicada a impartir TIC e a
materia de Programación ao alumnado da ESO e Bacharelato, debido a que o número
de  alumnado  que  cursa  algunha  destas  materias  é  superior  o  número  de
computadores dispoñibles nesa aula teñen que usar outras aulas que contan con
equipamento informático (aula 202 e/ou aula de tecnoloxía).

Na aula 102 están os equipos E-Dixgal, un total de 31 portátiles e o seu carro
de carga. Para o curso 2022/23 está previsto que se incorpore o curso de 2º da
ESO ao proxecto E-Dixgal polo que contaremos con máis equipamento.

En todas as aulas do centro hai un ordenador para uso do profesorado e tamén
hai ordenadores na sala de profesorado, na biblioteca e no salón de actos.

Temos 29 kits do programa  Educa en dixital Galicia, compostos de ordenador
portátil e router de conexión a internet sen fíos (se ben este servizo xa non
está operativo porque os datos da tarxeta eran para 6 meses e están a ser
substituídos por outros cando as familias usuarias o demandan).

No centro temos tablets que pode usar o alumnado cando o solicita algún ou
algunha docente e tamén con portátiles.

Ademais das aulas anteriormente mencionadas contamos coas seguintes aulas que
teñen equipos informáticos: 3 aulas destinadas ao CM Xestión administrativa e
CS  Administración  e  finanzas,  1  aula  de  Tecnoloxía  que  ten  equipamento
informático cedido por outros departamentos didácticos e que estamos á espera
que se nos dote con equipamento informático, 1 aula do CS de Automatización e
robótica industrial e 1 aula do CM Mantemento electromecánico.

A parte do equipamento de uso docente, mencionado nos parágrafos anteriores, no
centro contamos con equipamento informático noutras dependencias: oficina de
secretaría, portería e despachos.
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Temos  unha  páxina  web  proporcionada  pola  CCEU  coas  súa  correspondente  AV
asociada: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfernandoblanco/ 

A xestión do mantemento do equipamento do centro é levada a cabo a través das
empresas que traballan para AMTEGA (Plexus, Informática Noroeste, etc.) e por
unha empresa local (Compucee). 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Pódese ver o resumo das áreas do informe SELFIE de cada etapa educativa na 
seguinte táboa:

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelat
o

FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 4,3 3,8 4,2
Profesorado 3,6 3,4 3,8
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 4,3 3,7 3,3
Profesorado 2,8 3,3 3,5
Alumnado 2,4 2,9 2,8

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,9 4 4,4
Profesorado 3,6 3,8 3,9
Alumnado 3,5 3,1 3,3

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 5 4,6 4,5
Profesorado 3,7 4,3 3,7
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4,8 4,3 4,6
Profesorado 4,3 4,3 4,3
Alumnado 4,1 4,3 3,5

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

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

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 4,3 3,1 3,9
Profesorado 3,1 3,3 3,4
Alumnado 2,6 2,6 3,1

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 4,9 3,3 3,9
Profesorado 3,4 3,3 3,7
Alumnado 3,4 3,1 3,1

Ademais tamén se empregou o Test CDD para avaliar a competencia dixital do 
profesorado do centro. Podemos ver a información que obtivemos nas seguintes 
táboas: 

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

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 17 38 44,70%

PROVISIONAL 3 9 33,33%

INTERINO 2 12 16,70%

SUBSTITUTO 2 12 16,70%

DESPRAZADO 0 0 0,00%
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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

76,3 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 76,2 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 83,3 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

F.P 67,3 Integrador/a (B1) 80,3 Integrador/a (B1)

ESO
adult.

83 Integrador/a (B1) 75,9 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 0 0,00%

A2 11 45,80%

B1 8 33,33%

B2 4 16,70%

C1 0 0,00%

C2 1 4,20%

TOTAL 24 100,00%

Cómpre sinalar que os datos do SELFIE ás veces son sesgados e requiriron de
interpretación, das persoas antes mencionadas, para facer unha interpretación
da situación real do centro.

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

CA
TE

GO
RÍ

AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

C.2 Dispositivos dixitais para o ensino 
C.3 Acceso a internet 
C.5 Asistencia técnica 
C.7 Protección de datos 
C.8 Dispositivos dixitais para a aprendizaxe 
C.10 Dispositivos propiedade do centro para 
alumnado      

PERSOAL DOCENTE
A.1 No noso centro contamos cunha estratexia 
dixital PE.2 O centro NON promove a creación conxunta 
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A.2 O noso equipo directivo involucra ao 
profesorado no desenvolvemento da estratexia 
dixital do centro 
A.3 Conto co apoio do noso equipo directivo á 
hora de probar novas formas de ensino con 
tecnoloxías dixitais 
B.1 No noso centro avaliamos os nosos progresos
en materia de ensino e aprendizaxe con 
tecnoloxías dixitais 
B.2 No noso centro debatemos sobre as vantaxes 
e desvantaxes do ensino e a aprendizaxe con 
tecnoloxías dixitais 
D.1 O noso equipo directivo reflexiona connosco
sobre as nosas necesidades de DPC no relativo 
ao ensino con tecnoloxías dixitais 
D.2 Teño acceso a posibilidades de DPC no 
relativo ao ensino e a aprendizaxe con 
tecnoloxías dixitais 
D.3 O noso equipo directivo axúdanos a 
intercambiar experiencias dentro do centro 
sobre o ensino con tecnoloxías dixitais 
E.3 Utilizo contornas virtuais de aprendizaxe 
co alumnado 
E.4 Utilizo tecnoloxías dixitais para a 
comunicación relativa ao centro educativo 
F.1 Utilizo tecnoloxías dixitais para adaptar o
meu método de ensino ás necesidades individuais
do alumnado 
F.3 Utilizo tecnoloxías dixitais para fomentar 
a creatividade do alumnado 
F.4 Realizo actividades de aprendizaxe dixitais
que motivan ao alumnado 
F.5 Utilizo tecnoloxías dixitais para facilitar
a colaboración entre o alumnado 
F.6 Fomento a participación do alumnado en 
proxectos interdisciplinares utilizando 
tecnoloxías dixitais 
G.1 Utilizo tecnoloxías dixitais para avaliar 
as habilidades do alumnado 
G.3 Utilizo tecnoloxías dixitais para facilitar
retroalimentación axeitada ao alumnado. 
G.5 Utilizo tecnoloxías dixitais para que o 
alumnado reflexione sobre a súa aprendizaxe 

de coñecemento a través da organización dun 
Plan de formación en centros do que formo 
parte 

PERSOAL NON DOCENTE

ALUMNADO

C.8 No noso centro hai ordenadores ou tabletas 
que podo utilizar 
C.10 No noso centro hai dispositivos portátiles
para levar a casa cando sexa necesario 
H.1 No noso centro aprendo a actuar de maneira 
segura en Internet 
H.3 No noso centro aprendo a actuar de maneira 
responsable e a respectar aos demais cando 
utilizo internet 
H.4 No noso centro aprendo a comprobar se a 
información que encontro en internet é fiable e
precisa 
H.6 No noso centro aprendo a utilizar o 
traballo doutras persoas que encontrei en 
Internet. 
H.7 No noso centro aprendo a crear contidos 
dixitais. 
H.8 No noso centro aprendo a comunicarme 
utilizando a tecnoloxía.

B.2 No noso centro NON falamos co profesorado 
sobre as vantaxes e desvantaxes de utilizar a 
tecnoloxía para a aprendizaxe 
PE.1 NON Podo atopar toda a información que 
preciso na web do centro. 
PE.3 A min ou a miña familia NON nos chegan 
avisos e notificacións a través da aplicación 
AbalarMobil. Ademais NON se poden xustificar 
as faltas ou pedir titorías. 
PE.2 NON podo facer un seguimento das miñas 
tarefas a través da aula virtual do centro ou 
do EVA do proxecto EDIXGAL na maioría das 
materias. 
G.5 No noso centro NON utilizo a tecnoloxía 
para coñecer en maior detalle os meus puntos 
fortes e débiles como estudante.

FAMILIAS

OFERTA A.3 Apoiamos ao profesorado para que exploren 
novas formas de ensino con tecnoloxías dixitais

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

A.1 Estratexia dixital 
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A.2 Desenvolvemento da estratexia co 
profesorado 
A.3 Novas modalidades de ensino 
B.1 Avaliación do progreso 

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

C.2 Dispositivos dixitais para o ensino 
C.3 Acceso a internet 
C.5 Asistencia técnica 

LEXISLACIÓN

A.5 Normas sobre dereitos de autor e licenzas 
de uso 
C.7 No noso centro existen sistemas de 
protección de datos 

CONTORNA

ANPA

OUTRAS ENTIDADES
B.3 Colaboracións 
B.4 Sinerxias para a aprendizaxe mixta 
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3. Plan de Acción

Nas seguintes táboas, pasamos a enumerar os obxectivos, indicadores e accións
que, tras ter analizada toda a información, se consideran prioritarios para o
noso centro. 
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3.1. Obxectivos, indicadores e accións

“Área/s de mellora”: Liderado (A)
1. OBXECTIVO 1: Estratexia dixital do centro  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Número de estratexias contempladas nun documento que conforme a estratexia dixital do centro

Valor de partida 0 estratexias contempladas nun documento que conforme a estratexia dixital do centro

Valor previsto e data 
3 estratexias contempladas nun documento que conforme a estratexia 
dixital do centro Final do 1º trimestre curso 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLE DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Reunión do 
equipo directivo para
establecer propostas 
de estratexias 
dixitais para o 
centro.

Equipo directivo
Finais do mes de 
setembro do curso 
22-23

Convocatoria
Correo electrónico.
Acta da sesión
Orde do día: web, aulas 
virtuais, comunicación 
coas familias, co 
profesorado, obradoiros.
Persoa coordinadora TIC.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Trasladar a 
proposta ao claustro 
de maneira dixital

Persoa 
coordinadora das 
TIC

Primeira semana de 
outubro curso 22-23

Documento que recolla as 
propostas de estratexias.
Cuestionario aberto para 
recoller 
retroalimentación/proposta
s do profesorado.
Correos electrónicos do 
claustro.
Equipo informático.

Realizada

Aprazada

Pendente



AO1.3: Reunión para 
analizar propostas 
realizadas e xerar e 
difundir o documento 
definitivo.

Equipo directivo
Última semana de 
outubro do curso 22-
23

Persoa coordinadora TIC 
(facilita datos do 
cuestionario).
Documento 
definitivo/difusión 
claustro.
Correos claustro para 
difusión.
Equipo informático.

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: Colaboración e redes (B)
1. OBXECTIVO 2: Debate sobre o uso da tecnoloxía na aprendizaxe  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Número de estratexias contempladas nun documento que promova o uso da tecnoloxía na aprendizaxe

Valor de partida 0 estratexias contempladas nun documento que promova o uso da tecnoloxía na aprendizaxe

Valor previsto e data
1 estratexia contemplada nun documento que promova o uso da tecnoloxía
na aprendizaxe

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓ RESPONSABLES DATA PREVISTA FI RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Avaliar a 
situación do centro 
educativo no uso das 
TIC

Equipo directivo
Persoa 
coordinadora das 
TIC

Finais do mes de 
setembro do curso 
22-23

Convocatoria
Correo electrónico.
Acta da sesión

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Trasladar a 
proposta ao claustro 
de maneira dixital

Persoa 
coordinadora das 
TIC

Principios de 
outubro curso 22-23

Documento que recolla as 
propostas de estratexias.
Cuestionario aberto para 
recoller 

Realizada

Aprazada

Pendente



retroalimentación/proposta
s do profesorado.
Correos electrónicos do 

“Área/s de mellora”: Infraestruturas e equipos (C)
1. OBXECTIVO 3): Ofertar periodicamente información actualizada na web do centro  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e persoa coordinadora das TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Número de entradas colgadas na web do centro

Valor de partida

Valor previsto e data Finais do curso 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Deseñar 
protocolo de subida a
web do centro.

Equipo directivo
Persoa 
coordinadora das 
TIC

Comezo do curso 22-
23

Convocatoria correo 
electrónico
Acta da reunión
  

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Comunicar o 
protocolo ao 
profesorado.

Persoa 
coordinadora das 
TIC

Comezo do curso 22-
23

Correo electrónico

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Difundir a web
do centro entre 

Persoa 
coordinadora das 
TIC

Comezo do curso 22-
23 Abalar

Realizada

Aprazada



alumnado e familias Profesorado titor
Pendente

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

1. OBXECTIVO 4:
Formar ao profesorado no emprego de tecnoloxías dixitais (EDIXGAL) no proceso de ensino 
aprendizaxe que imparte en 1º e 2º da ESO

 Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e coordinador EDIXGAL Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Porcentaxe de profesorado 1º e 2º da ESO implicado que supera a formación.

Valor de partida 0 % de profesorado de 1º e 2º da ESO acada o APTO no curso de PFPP EDIXGAL

Valor previsto e data
80 % de profesorado de 1º e 2º da ESO acada o APTO no curso de PFPP 
EDIXGAL Finais do curso 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO4.1: Solicitude 
tras asesoramento coa
persoa do CAFI da 
liña PFPP EDIXGAL

Equipo directivo
Persoa 
coordinadora 
EDIXGAL

Unha semana despois 
da publicación da 
Orde que regula os 
PFPP do curso 22-23

Documentación requirida 
pola Orde pertinente.
Equipo directivo
Asesor do CAFI

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Elección da 
persoa formadora na 
liña de PFPP EDIXGAL

Persoa 
coordinadora 
EDIXGAL

Unha semana despois 
da publicación da 
Orde que regula os 
PFPP do curso 22-23

Asesor do CAFI
Equipo directivo

Realizada

Aprazada

Pendente



AO4.3: Establecemento
do calendario 
formativo da liña 
PFPP EDIXGAL e 
difusión entre a 
comunidade persoas 
participantes.

Persoa 
coordinadora 
EDIXGAL

Primeira  semana de 
novembro do curso 
22-23

Persoa formadora 
(consultar datas 
formación, entorno de 
aprendizaxe)
Correos electrónicos 
persoas participantes na 
liña PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.4: Elaboración da
memoria do PFPP, 
actas...

Persoa 
coordinadora 
EDIXGAL

Primeira semana de 
maio do curso 22-23

Aplicación FProfe
Memoria e actas.

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: Pedagoxía: Apoio e recursos (E)
1. OBXECTIVO 5: Organizar reunión 1º e 2º da ESO ao comezo do curso 22-23 sobre EDIXGAL para alumnado e familias  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e coordinador EDIXGAL Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Porcentaxe de familias que acoden á reunión

Valor de partida 0 % de familias e alumnado asisten á reunión

Valor previsto e data 55% de familias e alumnado asisten á reunión Comezo do curso 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO5.1: Convocar ás 
familias e alumnado 
para explicarlles o 
funcionamento de 
EDIXGAL

Persoa 
coordinadora 
EDIXGAL

Comezo do curso 22-
23

Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: Pedagoxía: Implementación na aula (F)

1. OBXECTIVO 6:
Formar ao alumnado de 1º e 2º da ESO no emprego de tecnoloxías dixitais (EDIXGAL) no proceso de 
aprendizaxe

 Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e coordinador EDIXGAL Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Porcentaxe de alumnado de 1º e 2º da ESO que entrega tarefas en cada unha das materias EDIXGAL

Valor de partida 0% do alumnado de 1º e 2º da ESO entregou 1 tarefa  en cada unha das materias EDIXGAL

Valor previsto e data 
80% do alumnado de 1º e 2º da ESO entregou cando menos 1 tarefa en 
cada unha das materias EDIXGAL Finais do 1º trimestre do curso 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO6.1:Elaboración dun
curso na aula virtual
con contidos de 
funcionamento de 
EDIXGAL.

Persoa con 
competencia TIC na
creación de 
contidos

Finais setembro 
curso 22-23 Aula virtual do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2:Envío ás 
familias da 
información xerada no
punto anterior a 
través de abalar 
móbil e aviso ao 
profesorado deses 
grupos.

Equipo directivo Mes de outubro de 
2022

Enlace dos contidos da AV.
Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: Prácticas de avaliación (G)
1. OBXECTIVO 7: Formar ao profesorado na realización de exames na AV mediante GT/seminario  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e persoa responsable das TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Porcentaxe de profesorado implicado no GT/seminario

Valor de partida 0% do profesorado participante

Valor previsto e data

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO7.1:  Solicitude 
tras asesoramento coa
persoa do CAFI da 
liña PFPP 
correspondente

Equipo directivo
Persoa responsable
das TIC

Unha semana despois 
da publicación da 
Orde que regula os 
PFPP do curso 22-23

Documentación requirida 
pola Orde pertinente.
Equipo directivo
Asesor do CAFI

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.2:  Elección da 
persoa formadora na 
liña de PFPP

Persoa responsable
das TIC

Unha semana despois 
da publicación da 
Orde que regula os 
PFPP do curso 22-23

Asesor do CAFI
Equipo directivo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.3:  
Establecemento do 
calendario formativo 
da liña PFPP

Persoa responsable
das TIC

Primeira  semana de 
novembro do curso 
22-23

Persoa formadora 
(consultar datas 
formación, entorno de 
aprendizaxe)
Correos electrónicos

Realizada

Aprazada

Pendente



AO7.4: Elaboración da
memoria do PFPP, 
actas...

Persoa responsable
das TIC

Primeira semana de 
maio do curso 22-23

Aplicación FProfe
Memoria e actas

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado (H)

1. OBXECTIVO 8 :
Fomentar a aprendizaxe da seguridade en internet co alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, 1º e 2º 
de FP Básica e das familias

 Acadado

              RESPONSABLE: Equipo Directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Número de charlas realizadas co alumnado sobre seguridade na rede.

Valor de partida 0 charlas realizadas co alumnado sobre seguridade na rede.

Valor previsto e data Varias charla realizadas co alumnado sobre seguridade na rede. Final do curso 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIO

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO8.1: Elaboración 
dun  curso na aula 
virtual con contidos 
de seguridade na rede

Persoa con 
competencia TIC na
creación de 
contidos.

Finais setembro 
curso 22-23 Aula Virtual

Xerar enlace cos contidos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.2: Envío ás 
familias da 
información xerada no
punto anterior a 
través de abalar 

Equipo directivo 1ª semana de 
novembro 22

Enlace dos contidos de AV
Abalar móbil

Realizada

Aprazada

Pendente



móbil e aviso ao 
profesorado deses 

AO8.3: Solicitude das
charlas do plan 
director

Equipo directivo
2º trimestre do 
curso 2022-23

Contacto da persoa 
responsable das charlas do
plan director.
Calendario de 
implantación.
Espazos para o seu 
desenvolvemento.
Aula Virtual.  

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.4: Difusión entre
o profesorado dos 
grupos do calendario 
de charlas sobre 
seguridade na rede e 
información das 
datas.

Equipo directivo 2º trimestre do 
curso 2022-23

Email ao profesorado dos 
grupos coas datas de 
execución das charlas.
Correo corporativo.
Equipo informático.

Realizada

Aprazada

Pendente



3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

En canto ás necesidades de equipamento que temos, cómpre salientar que tan
pronto se detectan fanse as solicitudes pertinentes en prazo e ante os
órganos correspondentes. 

Neste punto queremos recordar que fixemos no curso 2021/22 unha petición
de  20 equipos informáticos  para dotar a aula  de Tecnoloxía  (véxase  o
comentario  do  punto  2.1)  e  que  a  día  de  hoxe  aínda  non  foron
subministrados.

Ademais, serían necesarios 7 ordenadores novos para a aula 101 (que é a
aula dedicada a informática para a ESO e bacharelato, como xa mencionamos
anteriormente) e 2 ordenadores para a sala de profesorado.

Sería tamén conveniente ter novos encerados dixitais interactivos.

4. Avaliación do plan

No que se refire ao seguimento e avaliación do Plan Dixital en relación
coa consecución dos obxectivos será realizada dende dúas perspectivas:

Avaliación procesual: será realizada unha vez ao final da cada un dos
trimestres  do  curso  2022-23.  Realizarase  un  revisión  do  estado  das
accións,  así  como  a  valoración  dos  resultados  acadados  nos  distintos
obxectivos das táboas dos nosos plans de accións. Ademais, realizaranse
propostas  de  modificación  de  accións  de  ser  preciso.  Utilizaranse  os
apartados correspondentes das citadas táboas para tal efecto. 

Avaliación  final:  será  realizada  unha  vez  ao  ano  ao  remate  do  curso
académico 2022-23. Farase unha revisións da consecución dos obxectivos
formulados e realizaranse posibles propostas de mellora. Utilizaranse os
apartados correspondentes de cada unha das táboas do plan de acción para o
seu cumprimento. 

5. Difusión do plan

Unha vez aprobado o Plan Dixital do noso centro será publicado na web do
mesmo. Ademais enviarase un enlace ás familias coa entrada para facelas
coñecedoras da súa publicación. Tamén se enviará a todo o claustro vía
correo electrónico e ao Consello Escolar.
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