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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

● Nome do centro: IES Pluriilingüe Fontexería

● Dirección: Rúa Agra de Baño 21, CP 15259, Muros (A Coruña)

● Correo: ies.fontexeria@edu.xunta.gal 

● Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfontexeria/ 

● Etapas educativas:  ESO, ESA, Bacharelato, Formación Profesional

● Número de alumnado: 270

● Número de profesorado: 42

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

 
O IES Plurilingüe Fontexería é un centro público do que é titular a Consellería de Educación. Está
situado na parroquia de Serres do Concello de Muros e ten autorización para impartir o ensino
postobrigatorio  [Bacharelato,  Ciclos  Formativos  F.P.  (de  Grao  Medio  e  FP Básica),  e  E.S.A.
(Ensinanza  Secundaria  para  Adultos)]  dirixido  a  todo  o  alumnado  procedente  da  comarca
educativa constituída polos Concellos de Muros e Carnota, así como a E.S.O. correspondente ao
alumnado escolarizado no C.E.P. “Ramón de Artaza”.

O actual IES Plurilingüe Fontexería ven sendo o sucesor de dous centros administrativamente
independentes que convivían nun mesmo edificio. Efectivamente, no curso 1983/84 comezaron a
funcionar dous centros de ensino medio en Muros: un instituto de BUP e outro de Formación
Profesional coas ofertas de Administrativo e Marítimo-Pesqueira. Ámbolos centros sumaban un
total de 420 prazas escolares e a dotación de servizos fíxose contando con ese alumnado. Como
o aumento da matrícula comezou dende o curso seguinte á entrada en funcionamento, cinco anos
despois  desa  data  o  centro  foi  obxecto  dunha  ampliación,  ampliación  que  non  afectou  aos
espazos e servizos do resto do edificio, constituíndo esta circunstancia unha das principais eivas
do centro.

No curso 1989/90 procedeuse á creación dun só centro unificándose administrativamente os dous
anteriores, nacendo así o actual IES.

No curso 2007/08 celebrouse o 25 aniversario da posta en funcionamento do centro. Nos actos
conmemorativos tiveron unha especial participación antigos membros da comunidade educativa.
No curso 2010-2011 o centro pasou a denominarse Plurilingüe.
Cos datos acadados nas enquisas (última revisión no 2017) podemos dicir que o número de fillos
por fogar son os seguintes:

• Fogares cun fillo/a: 8%
• Fogares con dous fillos/as: 44%
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• Fogares con tres fillos/as: 29%
• Fogares con máis de tres fillos/as: 17%

A media de fillos/as por fogar é de dous ou máis (aproximadamente 2,5), seguindo a tendencia do
resto de Galicia.

O nivel de estudos dos cabezas de familia é moi inferior ao da media de Galicia,  ao que non
resulta alleo o feito de que non existira un centro de ensino medio na comarca ata o ano 1983, xa
que aínda están por escolarizarse os fillos e fillas dos primeiros alumnos deste Instituto.

O número de fogares nos que os cabezas de familia teñen estudos universitarios (medios ou
superiores) é do 5,6%, estando moi por debaixo da porcentaxe da Comunidade, que os sitúa nun
14,4%. Á explicación anterior hai que engadir a de que o mercado laboral da comarca non xera
moitos postos de traballo que contemplen como requisito o da titulación universitaria (a maior
parte destes son postos de funcionarios docentes e sanitarios que non se cobren preferentemente
por persoas orixinarias da comarca). A maior parte dos titulados universitarios procedentes da
comarca acaban residindo fóra da localidade de orixe. Os maiores niveis de instrución danse nos
tipos  de  fogares  cunha  poboación  máis  nova,  co  que  as  diferencias  de  nivel  de  instrución
explícanse, non tanto por ser distinto tipo fogar, senón pola idade diferencial dos seus membros.
Na súa meirande parte, os pais e nais do noso alumnado posúen unicamente estudos primarios. A
porcentaxe de pais que non teñen ningún tipo de estudio ou que só teñen estudos primarios é dun
73%, sendo esta porcentaxe sensiblemente superior no caso das nais -89%-.

Dentro da poboación inactiva, un 89,3% do total corresponde ás amas de casa e un 19,14% a
xubilados. En xeral obsérvase unha baixa proporción de persoal de alta cualificación profesional.
Parece interesante sinalar os seguintes aspectos que puideran ser diferenciadores do entorno no
que nos atopamos:

• Hai unha porcentaxe considerable de pais (19%) que traballan fóra de Galicia ou incluso
no estranxeiro.

• Máis da metade dos pais son albaneis ou mariños.
• As nais son amas de casa na súa inmensa maioría. Parece que o índice de ocupación é

extremadamente baixo (por suposto, moi por debaixo das medias estatísticas coñecidas:
só  un  11%  teñen  un  traballo  remunerado);  sen  embargo  é  relativamente  baixa  a
porcentaxe das que se declaran en paro.

• A quinta parte das familias declaran ter dificultades para chegar a fin de mes cos ingresos
de que dispoñen.

Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo 

O  PD  incardínase  dentro  dos  obxectivos  do  Proxecto  Educativo  mediante  a  promoción  dos
mesmos  a  través  das  accións  contempladas  no  Plan  de  Acción.  En  concreto,  contribúe  á
consecución dos seguintes obxectivos do punto 5 do Proxecto Educativo:

• Fomentar actividades de proxección externa do Centro. 
• Realizar actividades de formación do profesorado.
• Realizar as reparacións, melloras e adecentamento das instalacións e infraestruturas do

Centro.
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• Demandar da Administración que as instalacións, infraestruturas, dotación de laboratorios,
talleres,  aulas  de  audiovisuais,  aulas  de  informática,  aulas  de  Tecnoloxía,  medios  e
instalacións  de  Educación  Física,  medios  para  aulas  de  idiomas,  etc,  estean  sempre
dotadas, actualizadas e en bo estado de conservación.

Contribución á Programación Xeral Anual

Por último a PXA verase enriquecida por este documento incorporando á mesma a pretensión dun
maior aproveitamento de todos os recursos tecnolóxicos da nosa comunidade. Pasará a ser parte
do  eixo  vertebrador  que  fundamente  o  uso  de  infraestruturas  tecnolóxicas,  formacións  do
alumnado, profesorado e familias, cun aproveitamnto máis reflexivo, estudado e estruturado de
todos eles.

1.3. Breve xustificación do mesmo
A normativa que regula todo este procedemento queda recollida nos seguintes documentos:

• 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 

1.4. Proceso de elaboración
 

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

No comezo do segundo trimestre implementouse o Test CDD para coñecer a competencia dixital
dos mestres e mestras do centro. 

Coa información destas dúas ferramentas procedeuse a realización do DAFO do noso centro
facendo unha análise de debilidades, amezas, fortalezas e oportunidades.

No  terceiro  trimestre  elaboráronse  as  táboas  do  plan  de  acción  e  por  último  procedeuse  a
redacción do Plan Dixital.

Cabe sinalar que o de seguimento por parte do mentor da nosa zona establecía a entrega de
diversas  tarefas  ao  longo  do  curso.  A  súa  realización  axudou  a  ter  unha  temporalización
organizada. 
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

No que ser refire á  infraestrutura dixital:  o centro conta con conexión sen fíos axeitada e

tamén con conexión mediante cable. Contamos con suficientes liñas de voz.

Polo que respecta aos equipamentos do noso centro:

• Aulas dixitalizadas: con conectividade e posibilidade de visualización e interacción. As

aulas do noso centro contan todas elas con con proxector e PC/portátil para o profesorado.
Está dotadas tamén de PDI. 

• Proxecto educación dixital E-Dixgal: o centro está adscrito ao proxecto E-Dixgal,

implantado en toda a ESO. En concreto existen 176 equipos a disposición do alumnado e
38 a disposición do profesorado.

• Postos de traballo de xestión e administración do centro: o  despacho de

dirección e secretaría están dotados de ordenador de sobremesa e impresora. 

• Uso na  biblioteca: conta  con 6 equipos  de  sobremesa  na  biblioteca  pero  o  seu

software e características son heteroxéneas.

• Equipos para uso na sala de profesorado: contamos con 5 equipos de sobremesa

ao igual que na biblioteca  o seu software e características son heteroxéneas. Contamos
con impresora nesta sala.

• Equipo para uso nos departamentos:  os departamentos, en cambio, non contan

con computador na súa maioría.

• Aula(s) de informática: disponse dunha aula de informática equipada e tamén existen

ordenadores a disposición do alumnado no caso de que os precisen no se domicilio.

• Proxectos  específicos:  o  centro  non  conta  con  infraestruturas  pertencentes  a

proxectos específicos.

En canto aos servizos dixitais educativos do centro, empréganse de xeito cotiá E-Dixgal,

espazoAbalar,  Abalarmóbil,  todos  eles  corporativos.  Tamén  se  empregan  ferramentas  non
corporativas  como  Google  Drive,  Additio,  Dropbox  ou  servizos  de  correo  electrónico  non
corporativos.

No noso centro educativo dispoñemos de páxina web a través do programa de Webs Dinámicas
(Drupal). Contamos tamén con aulas virtuais para o alumnado.

Para o mantemento dos equipamentos e infraestruturas do centro mantense contacto coa UAC no
caso de calquera tipo de incidencia. 

No noso centro un dos documentos relacionados coas tecnoloxías da información e comunicación
é o plan de continxencia dispoñible na  seguinte ligazón.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
  

Autoavaliación SELFIE: inclúese a información do resumo das áreas do informe SELFIE

de cada etapa educativa na seguinte táboa:

Areas Grupos
Ensinanzas

ESO
Bacharela

to
FP

A -Liderado
Equipo Direct. 3,7 3,7 3,1

Profesorado 2,8 3,1 1,2

Alumnado - - -

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 2,9 2,9 2,9

Profesorado 2,5 2,8 1,8

Alumnado 2,4 2 2,6

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3,8 3,7 3,5

Profesorado 3,3 3,3 4

Alumnado 3,3 3 3,5

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4,7 4,4 4

Profesorado 3 3,6 3,3

Alumnado - - -

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3,7 3,9 3,5

Profesorado 3,9 4 2,4

Alumnado 3,5 3,8 3,9

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo Direct. 3,3 3,5 3,2

Profesorado 3,4 3,3 1,8

Alumnado 2,8 2,9 3

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 3 3,1 3,1

Profesorado 3 2,5 1,8

Alumnado 2,4 2,3 2,8

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 3 3,1 3,3

Profesorado 3 3 2,9

Alumnado 2,7 2,8 3,2

Test CDD: Ademais do recollido na táboa 1.3. do Test CDD en relación co perfil do profesorado

participante,  achegamos tamén a  información  recollida  nas  táboas  2.1,  2.2  e  2.3  do  informe
grupal:

1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 23 29 79%

PROVISIONAL 1 1 100%

INTERINO 5 10 50%

SUBSTITUTO 3 5 60%

DESPRAZADO 1 1 100%

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
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66,9 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

CF. 61,7 Explorador/a (A2) 80,3 Integrador/a (B1)

ESO 66,5 Integrador/a (B1) 79,2  Integrador/a (B1)

BACH 67,2 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

ESO
Adult

67,3 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 - - 

A2 16 49%

B1 14 42%

B2 3 9%

C1 - 0%

C2 - 0%

TOTAL 33 100%

Ademais  de  toda  a  información  obtida  coas dúas ferramentas  citadas para  a  elaboración do
DAFO, contamos tamén co asesoramento da persoa mentora de centro e dos membros do EDPD.

Cabe 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

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

BACH ESO FP C1 No noso centro a infraestrutura dixital 
apoia o ensino e a aprendizaxe con tecnoloxías dixitais
BACH ESO FP C2 No noso centro hai dispositivos dixitais
que podo utilizar no meu traballo como docente
BACH ESO FP C3 O noso centro ofrece acceso a Internet
para o ensino e a aprendizaxe
BACH ESO FP C8 No noso centro existen dispositivos 
dixitais que son propios ou xestionados polo centro e que 
o alumnado pode utilizar cando os precise
BACH C14 No noso centro, os espazos físicos facilitan o 
ensino e a aprendizaxe coas tecnoloxías dixitais
BACH PEC 1.3 a web do centro do centro facilita a 
obteción das inforamcións
ESO C15 No noso centro o alumnado con necesidades 

BACH ESO C5 A asistencia técnica non está dispoñible 
no noso centro cando xurdan problemas coas 
tecnoloxías dixitais
BACH ESO C7 No noso centro non existen sistemas de 
protección de datos
FP C10 No noso centro,non hai dispositivos portátiles 
propios e xestionados pola escola que os alumnos poden
levar a casa cando o precisen.
BACH C15 No noso centro o alumnado con necesidades 
educativas especiais non ten acceso ás tecnoloxías de 
apoio
BACH C16 No noso centro non existen repositorios ou 
bibliotecas en liña que conteñen materiais de ensino e 
aprendizaxe
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educativas especiais ten acceso ás tecnoloxías de apoio
ESO PEC 5.1. Nas aulas do centro hai equipos 
informáticos mercados polo próprio centro

BACH O apoio técnico é limitado ou inexistente
ESO PEC 1.3. Na páxina web do centro o alumnado non 
pode atopar toda a información que precisa

PERSOAL DOCENTE

BACH D1 O noso equipo directivo reflexiona connosco 
sobre as nosas necesidades de FPC en relación ao 
ensino con tecnoloxías dixitais
BACH ESO D2 Teño acceso a posibilidades de FPC en 
materia de ensino e aprendizaxe con tecnoloxías dixitais
BACH D3 O noso equipo directivo axúdanos a 
intercambiar experiencias dentro do centro sobre a 
docencia con tecnoloxías dixitais
BACH ESO E1 Buscamos recursos educativos dixitais en 
internet
BACH ESO E2 Creamos recursos dixitais para reforzar o 
meu método de ensino
BACH ESO E3 Utilizamos ambientes virtuais de 
aprendizaxe cos alumnos
BACH ESO E4 Utilizamos as tecnoloxías dixitais para a 
comunicación relacionadas co centro educativo
BACH ESO O profesorado emprega maioritariamente as 
tecnoloxías dixitais na súa práctica docente

BACH ESO FP A4 No noso centro non temos tempo para
explorar como mellorar o meu método de ensino coas 
tecnoloxías dixitais
BACH FP B2 No noso centro non comentamos as 
vantaxes e inconvenientes de ensinar e aprender coas 
tecnoloxías dixitais
BACH FP B3. No noso centro non utilizamos tecnoloxías 
dixitais á hora de colaborar con outras organizacións
BACH FP E5 Non utilizamos recursos educativos abertos
BACH F3 Utilizo as tecnoloxías dixitais para fomentar a 
creatividade do alumnado
BACH O profesorado non recibe retroalimentación nin 
apoio no manexo con seguiridade das tecnoloxías
ESO F6 O noso profesorado fomenta non a participación 
do alumnado en proxectos interdisciplinares
utilizando tecnoloxías dixitais
ESO FP G1 Os nosos profesores non utilizan as 
tecnoloxías dixitais para avaliar as habilidades dos 
estudantes
BACH ESO FP G3 Os nosos profesores non empregan 
tecnoloxías dixitais para proporcionar unha 
retroalimentación adecuada aos estudantes.
BACH ESO FP G5 Os nosos profesores non utilizan as 
tecnoloxías dixitais para que o alumnado reflexione sobre
a súa aprendizaxe
BACH ESO FP G6 O noso profesorado non utiliza 
tecnoloxías dixitais para isoos alumnos poden facer 
observacións construtivas sobre o traballo dos seus 
compañeiros.
BACH ESO FP G7 Non axudamos ao profesorado a 
utilizar as tecnoloxías dixitais para a avaliación
BACH ESO Fp G8 Os nosos profesores non facilitan aos 
estudantes o uso das tecnoloxías dixitais para 
documentar a súa aprendizaxe
BACH ESO G9 Os nosos profesores non usan datos 
dixitais sobre estudantes individuais para mellorar a súa 
experiencia de aprendizaxe
FP D1 O noso equipo directivo non reflexiona connosco 
sobre as nosas necesidades de FPC en
relación ao ensino con tecnoloxías dixitais

PERSOAL NON 
DOCENTE

 

ALUMNADO

BACH O alumnado emprega de xeito moi maioritario a 
tecnoloxía no fogar para o ocio
BACH O alumnado sabe como empregar os software ou 
aplicacións sen axuda
ESO H10 O noso equipo directivo garante que os 
estudantes desenvolvan habilidades dixitais para as 
diferentes
Materias

BACH PEC 4.3 O alumnado non é coñecedor das 
vantaxes do emprego de software libre no ámbito 
educativo nin dispón nin fai uso dese tipo de ferramentas
BACH O alumnado non conta con competencias dixitais 
suficientes
BACH O alumnado non emprega a tecnoloxía no centro 
de xeito maioritario
BACH O alumnado non emprega a tecnoloxía fora do 
centro con fins de aprendizaxe
BACH O alumnado non recibe información sobre como 
empregar os dispositivos dixitais
BACH O alumnado distráese cando emprega dispositivos
para estudar
BACH ESO FP H4 No noso centro o alumnado non 
aprende a comprobar se a información que atopa en 
internet é fiable e precisa
BACH ESO H11 No noso centro o alumnado non 
aprende a codificar ou programar
BACH ESO H13 
No noso centro o alumnado non aprende a resolver 
problemas técnicos que se presentan ao utilizar as 
tecnoloxías dixitais
H1 FP No noso centro o alumnado non aprende a actuar 
con seguridade en internet
H6 FP No noso centro o alumnado non aprende a dar 
crédito ao traballo doutras persoas que atoparon en 
internet

FAMILIAS

OFERTA
BACH ESO A3 Contamos co apoio do noso equipo 
directivo á hora de probar novas formas de ensinar con 
tecnoloxías dixitais
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ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

BACH C13 No noso centro o alumnado pode levar os 
seus propios dispositivos portátiles e utilizalos durante as 
clases.
ESO C12 Na nosa escola, temos un plan para axudar aos
profesores a afrontar os retos que supón a aprendizaxe 
mixta, relacionados coas necesidades de aprendizaxe dos
estudantes e a súa orixe socioeconómica.
ESO PEC 1.1. O centro só ofrece servizos educativos 
corporativos (web, aula virtual, videoconferencia,correo 
electrónico corporativo...) para
difundir información sobre o centro educativo virtual
ESO PEC 3.3. Envíaselles ao alumnado avisos e 
notificacións a través da aplicación AbalarMobil á família. 
Ademais, pode xustificar as faltas ou solicitar
títulos.

 BACH ESO FP A1 No noso centro non temos unha 
estratexia dixital
BACH ESO FP A2 O noso equipo directivo non implica 
ao profesorado no desenvolvemento da estratexia dixital 
do centro
BACH ESO B1 No noso centro non avaliamos o noso 
progreso no ensino e na aprendizaxe coas tecnoloxías 
dixitais
BACH C11 No noso centro non contamos con medidas 
para identificar as dificultades que xorden coa 
aprendizaxe mixta, relacionadas coas necesidades de 
aprendizaxe do alumnado e o seu contexto 
socioeconómico.
BACH C12 No noso centro, non temos un plan para 
axudar aos profesores a afrontar os retos que supón a 
aprendizaxe mixta, relacionados coas necesidades de 
aprendizaxe dos estudantes e a súa orixe 
socioeconómica.
BACH O profesorado carece de tempo para desenvolver 
material para a aprendizaxe mixta
ESO B4 No noso centro non colaboramos con outros 
centros e/ou organizacións para apoiar o uso das 
tecnoloxías dixitais.
FP No noso centro as empresas coas que colaboramos 
non participan no desenvolvemento da
estratexia dixital do centro

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

 BACH PEC 1.2 o profesorado participa activamente na 
oferta formativa

 

LEXISLACIÓN

ESO A5 No noso centro respectamos os dereitos de autor
e utilizamos licenzas cando utilizamos as tecnoloxías 
dixitais para o ensino e a aprendizaxe

BACH FP A5 No noso centro non respectamos os 
dereitos de autor e utilizamos licenzas cando utilizamos 
as tecnoloxías dixitais para o ensino e a aprendizaxe
BACH C7 No noso centro non existen sistemas de 
protección de datos
BACH A5 Non se coñecen os dereitos de autor

CONTORNA

ANPA BACH O nivel de implicación da ANPA no eido dixital é 
pouco significativo

OUTRAS ENTIDADES

BACH B3. No noso centro non utilizamos tecnoloxías 
dixitais á hora de colaborar con outras organizacións
BACH B4 No noso centro nin colaboramos con outros 
centros e/ou organizacións para apoiar o uso das 
tecnoloxías dixitais
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3. Plan de Acción

A continuación, pasamos a enumerar os obxectivos, indicadores e accións que, tras ter analizado
toda a información, se consideran prioritarias para o noso centro.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións
 
Para a  concreción de obxectivos,  indicadores  e  accións analizouse o  DAFO en profundidade
tendo  coidado  de  escoller  aqueles  ítems  que,  segundo  a  idiosincrasia  do  noso  centro,  se
consideraron como prioritarios. As táboas seguintes recollen esta información:
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“Área/s de mellora”: Liderado (A)
OBXECTIVO 1: Conformar un equipo de dinamización do plan dixital (A1*)  Acadado

RESPONSABLE: Equipo directivo e equipo TIC
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Número de membros do equipo de seguimento do plan dixital

Valor de partida 0 membros do equipo

Valor previsto e data 2 membros do equipo 30 de novembro de 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Exposición e 
admisión de 
solicitudes para 
formar parte do 
equipo no claustro

Equipo directivo 31 de outubro de 2022 Claustro de profesorado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Reunión coas 
persoas interesadas 
e  selección das 
mesmas por parte do 
equipo directivo

Equipo directivo 15 de novembro de 2022 Profesorado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Distribución 
de roles dentro do 
equipo de 
seguimento do plan 

Equipo directivo
30 de novembro de 2022 Equipo de seguimento Realizada

Aprazada

Pendente
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dixital (*A1 Estratexia dixital)

“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado (H)
OBXECTIVO 2: Deseñar e implementar un currículo para a adquisición de competencias dixitais entre o alumnado (H*)  Acadado

RESPONSABLE: Equipo directivo e equipo TIC
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Sesións sobre competencias dixitais impartidas

Valor de partida 0 sesións sobre competencias dixitais  impartidas

Valor previsto e data 3 sesións sobre competencias dixitais  impartidas 24 de xuño de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Reunión do 
equipo directivo e 
equipo TIC para 
poñer en común as 
carencias 
competenciais do 
alumnado

Equipo directivo 10 de outubro de 2022
Equipo TIC conformado
Acta coa información recollida

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Exposición ao 
claustro e recollida 
de necesidades entre

Equipo directivo 31 de outubro de 2022 Claustro de profesorado

Realizada

Aprazada

Pendente
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o profesorado
AO2.3: Deseño do 
currículo, con énfase 
no emprego de 
software libre.

Equipo directivo 30 de novembro de 2022
Equipo TIC
Equipo informático

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Programación 
da implementación 
dun apartado 
concreto do currículo
deseñado.

Equipo directivo 30 de xaneiro de 2022

Profesorado implicado
Recursos materiais para posta 
en marcha do apartado 
escollido.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.5: Impartición de
sesións para a 
adquisición de 
competencias 
dixitais do apartado 
do currículo 
escollido.

Equipo TIC
24 de xuño de 2023

Profesorado implicado
Computadores persoais para o 
alumnado e o profesorado 
implicado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.6: Publicación 
das sesións na web 
do centro

Equipo directivo 24 de xuño de 2023
Páxina web do centro
Recursos facilitados polo 
profesorado.

Realizada
Aprazada

Pendente

(*H O alumnado non conta con competencias dixitais suficientes;  PEC 4.3: O alumnado non é coñecedor das vantaxes do emprego de
software libre no ámbito educativo nin dispón nin fai uso dese tipo de ferramentas)
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“Área/s de mellora”: Infraestruturas (C)
OBXECTIVO 3: Incorporar un sistema NAS (Network Access Server) para os datos manexados pola dirección do centro (C7*)  Acadado

RESPONSABLE: Equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Porcentaxe dos datos de dirección migrados ao sistema NAS

Valor de partida 0% dos datos de dirección migrados ao sistema NAS

Valor previsto e data 60% dos datos de dirección migrados ao sistema NAS 30 de xullo de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

Pax 15 de 24



AO3.1: Solicitude de 
orzamento á UAC
AO3.1.1: Se UAC 
concede orzamento, 
pasar a AO3.2
AO3.1.2: Se UAC non 
concede orzamento, 
valorar empregar o 
orzamento do centro

Equipo directivo 30 de novembro de 2022
UAC
Solicitude fundamentada das 
necesidades do centro.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Instalación e 
posta en 
funcionamento do 
sistema NAS

Equipo TIC 30 de marzo de 2023 Equipo TIC conformado

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Migración dos 
datos actuais ao 
sistema NAS

Equipo directivo 30 de xullo de 2023 NAS en funcionamento

Realizada

Aprazada

Pendente
(*C7 Protección de datos)

“Área/s de mellora”:  Infraestrutura (C)
OBXECTIVO 4: Estandarizar os equipos do centro a un paradigma homoxéneo de software libre (PEC 4.3*)  Acadado

RESPONSABLE: Coordinador TIC e equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Porcentaxe de equipos estandarizados con Sistema Operativo libre

Valor de partida 0% de equipos estandarizados

Valor previsto e data 75% de equipos estandarizados 24 de xuño de 2023
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ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1: Creación dun 
inventario dos 
equipos susceptibles 
de estandarización.

Coordinador TIC 31 de outubro de 2022
Documentos para a recollida de 
información.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Solicitude á 
UAC de equipos 
estandarizados /ou 
petición de axuda 
para instalación de 
maquetas libres.
AO4.2.1: Se a UAC 
concede os equipos, 
pásase á acción 
AO4.3
AO4.2.2: Se a UAC 
non concede o 
solicitado, valorarase
empregar o 
orzamento do centro 
na medida do posible

Equipo directivo 30 de novembro de 2022
Unidade de Atención a Centros
Petición formal e fundamentada 
das necesidades.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Instalación e 
posta en Equipo TIC

24 de xuño de 2023
Persoa da UAC
Equipos facilitados.

Realizada

Aprazada
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funcionamento dos 
equipos

Maqueta libre.
Pendente

AO4.4: Cando se 
reciban os equipos, 
comunicación ao 
claustro de 
profesorado das 
accións realizadas e 
equipos listos.

Equipo directivo 30 de marzo de 2023 Claustro de profesorado

Realizada
Aprazada

Pendente

(*PEC 4.3 O alumnado non é coñecedor das vantaxes do emprego de software libre no ámbito educativo nin dispón nin fai uso dese tipo de
ferramentas E5 Non utilizamos recursos educativos abertos.)
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 “Área/s de mellora”: Prácticas de avaliación (G)
OBXECTIVO 5: Cursar un plan de formación do profesorado  de dobre liña no manexo das ferramentas de avaliación da Aula Virtual 

para o profesorado (G1*) e na necesidade de coñecemento de recursos libres abertos (E5*)
 Acadado

RESPONSABLE: Equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Porcentaxe de profesorado que superou o curso/s

Valor de partida 0% do profesorado superou o curso/s

Valor previsto e data 70% do profesorado superou o curso/s 24 de xuño de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO5.1: Comunicación
da posibilidade de 
solicitude de PFPP ao
claustro sobre 
ferramentas de 
avaliación de AAVV e 
recursos abertos.

Equipo directivo.
Claustro inicial do curo
22-23.

Convocatoria.
Correo corporativo.
Orde do día: liña/s a realizar 
e persoa coordinadora do 
PFPP, información sobre 
necesidade de melloría en 
avaliación con AAVV. Recoller
número de persoas 
interesadas

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO5.2:  Contactar 
coa asesora do CAFI 
para traslado das 
informacións.

Persoa coordinadora
do PFPP

Convocatoria PFPP 
curso 22-23

Documentación requirida pola
Orde pertinente.
Equipo directivo 
(cumprimentar solicitude na 
aplicación)
Asesora do CAFI

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Deseño das 
horas de docencia e 
calendario oficial das
mesmas

Persoa coordinadora
do PFPP

Finais de outubro do 
curso 22-23

Docente do curso
Calendario de implantación 
das formacións.
Aula virtual cos contidos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.4: Elaboración 
da memoria do PFPP, 
actas...

Persoa coordinadora
do PFPP

Finais de maio curso 
22-23

Equipo directivo (achegar 
documentación por aplicación
FProfe)
Asesora  de CAFI

Realizada

Aprazada

Pendente

(*G1 Os nosos profesores non utilizan as tecnoloxías dixitais para avaliar as habilidades dos estudantes; tamén afectaría a G3, G5, G6, G7
G8 e G9)

(*E5 recursos educativos abertos)
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“Área/s de mellora” Liderado (A)
OBXECTIVO 6: Crear un caderno onde se recollan os cambios diarios sobre os equipos informáticos do centro  Acadado

RESPONSABLE: Equipo TIC
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIV

Número de cadernos creados para recoller cambios diarios nos equipos informáticos do centro.

Valor de partida 0 cadernos creados para recoller cambios diarios nos equipos informáticos do centro.

Valor previsto e data 1 caderno creado para recoller cambios diarios nos equipos informáticos do centro. 15 de novembro de 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO6.1: Reunión do 
equipo TIC co equipo 
directivo para 
determinar a 
estrutura do caderno

Equipo TIC 15 de outubro de 2022

Membro/s do equipo directivo
Acta da sesións coa toma de 
decisións sobre a estrutura do 
caderno.

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO6.2: Deseño do 
caderno

Coordinador TIC 31 de outubro de 2022 Equipo informático

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3: Impresión e 
confección física do 
caderno

Equipo directivo 15 de novembro de 2022 Servizo de reprografía do centro

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas 
tecnolóxicas

No centro destacamos a necesidade de facer unha mellora na infraestrutura dixital e no
equipamento tecnolóxico existente.

En canto a infraestrutura dixital é preciso un sistema de almacenamento vencellado á

rede (NAS) para o respaldo da información  do noso centro. 

No que se refire a equipamentos
• Aulas  dixitalizadas  con  conectividade e  posibilidade  de  visualización  e

interacción:  as  aulas  non  contan  con  servizo  de  cámara  web  que  permita  o
visualizado en tempo real das clases nun escenario de ensino non presencial. Para
garantir o funcionamento da docencia nese escenario sería precisa a incorporación
de 15 cámaras web para os equipos actualmente existentes.

• Uso na biblioteca: precisase unha impresora para a Biblioteca xa que non conta

con ese servizo.

• Sala  de  profesorado:  precísanse  2  equipamentos  máis  para  garantir  para

desenvolver tarefas tanto docentes como de xestión. 

• No tocante aos departamentos non hai equipamentos dispoñibles polo que,

para mellorar a labor docente, sería preciso dotación de 19 equipos. 

• Aula de informática: na  actualidade  o  espazo  físico  que  alberga  á  aula  de

informática do taller (Formación Profesional), non permite a colocación de equipos
de traballo de sobremesa para todo o alumnado. Esta incidencia sería solucionada
coa dotación de equipos ultraportátiles. 

Por último no apartado de servizos dixitais educativos:

É precisa unha aplicación de comunicación entre o profesorado para non ter que utilizar
plataformas externas. Abalar Pro podería ser unha boa opción se se desenvolvera nesa
aplicación algunha funcionalidade de comunicación directa entre o profesorado do centro;
que permita tamén achegar imaxes, arquivos de son, vídeos, etc.

Por último, deixamos constancia da necesidade de mellorar o tempo de resposta do servizo
técnico da UAC, xa que, en gran parte das ocasións temos que derivar os problemas a
servizos externos por non ter unha resposta rápida por parte da administración.

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 22-23. Realizarase un revisión do estado das accións, así como a valoración dos
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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 22-23.

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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