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 1. Introdución
 a)Datos básicos do centro

•  Nome do centro: IES de Melide.
• Dirección: Avda. Compostela (O Marquiño), 15800 Melide.
• Coreo-e: ies.melide@edu.xunta.gal
• Páxina web: www.edu.xunta.gal/centros/iesdemelide
• Etapas educativas: ESO, Bacharelato, CM Madeira e FP-básica, ESA, EBI, CUALE
• Número alumnado: 460
• Número profesorado: 56

 a) Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución do PD 
ao Proxecto Educativo do Centro

A comarca da Terra de Melide (Melide, Santiso, Sobrado e Toques) conta cun número total
de habitantes que oscila ó redor das 12.500 persoas (7.500 habitan no concello de Melide).
Trátase dunha poboación que, dende a primeira metade do século XX e, en maior medida,
na segunda, sufriu unha evolución negativa por mor das correntes migratorias, cara a
América,  Europa  e,  a  nivel  nacional,  cara  ás  comunidades  autónomas  do  nordeste
peninsular, País Vasco e Cataluña principalmente. Froito desta evolución demográfica,
conta cunha estrutura por idades bastante avellentada, seguindo a tendencia actual de
toda a comunidade galega, se ben dentro da comarca, Melide presenta unha evolución
menos acusada que o resto dos concellos.
A  comarca  da  Terra  de  Melide,  na  cal  se  insire  o  centro,  é  polas  súas  especiais
características xeográficas e económicas, sen dúbida, un dos territorios naturais galegos
que máis e mellor conserva os elementos definitorios da cultura tradicional. E desde un
punto  de  vista  lingüístico,  igualmente,  a  comarca  ofrece  uns  rexistros  en  aceptable
estado de conservación do idioma galego, sendo o idioma de referencia que adoita utilizar
a maior parte da poboación.
A economía xira arredor de dous piares fundamentais, as actividades relacionadas co
agro, que teñen unha notable forza nas amplas áreas rurais, e os servizos, potenciados
pola funcionalidade terciaria  da vila de Melide.  Trátase dunha comarca que posúe un
elevado número de cabezas de vacún leiteiro e un importante movemento asociacionista
que trata de contribuír a fixar poboación, malia o desequilibrio entre os nacementos e as
defuncións e as altas cotas de desemprego. Estes dous piares, sobre todo nos últimos
anos, e o pulo do sector terciario na vila de Melide por mor do trazado do Camiño de
Santiago, favoreceron a permanencia dun número notable de mozos e de mozas, que
xunto coas correntes migratorias dos últimos anos, chegadas do centro de Europa, do
norte de África e dos países do centro e sur de América, ou a China, están a manter o

mailto:ies.melide@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdemelide


Pax 3 de 9

nivel de poboación.
Neste  senso,  e  relacionándoo  xa  co  eido  educativo  que  nos  ocupa,  este  fluxo  de
inmigración  consolidou  en  Melide  comunidades  relevantes  de  familias  romanesas,
marroquís,  dominicanas,  cubanas,  colombianas,  venezolanas  ou  uruguaias  que
aparentemente,  conviven  en  harmonía  no  estrato  social  galego  e  achegan  unha
contribución importante e necesaria de alumnado ós centros educativos do concello.
 Así, Melide conta cunha oferta educativa aceptable nun concello da súa categoría: dúas
Escolas de Educación Infantil (0-3 anos), tres Centros de Educación Infantil e Primaria e o
IES de Melide, que se nutre do alumnado dos ditos centros xunto co que provén dos
concellos limítrofes de Boimorto, Toques e Santiso. 
 Nesta liña de servizos, Melide, nun ambiente de pobo tranquilo e dinámico, ofrece tamén
unha  ampla  oferta  cultural  e  de  lecer  (Conservatorio,  escolas  deportivas,  “Casa  da
Cultura”, biblioteca municipal ou numerosas asociacións culturais).

 b) Contribución do Plan Dixital ao Proxecto Educativo do Centro. 
Relación con outros Plans e Proxectos do centro. 

Todos os centros educativos forman parte dun mundo nun cambio permanente e dunha
sociedade  e  mercado laboral  cada vez  máis  dixitalizados,  na  que  ademais,  tras  esta
situación de pandemia vivida nos cursos 2019/20 e 2020/21, a necesidade de dominar as
tecnoloxías da información e da comunicación e de integralas a case tódolos ámbitos da
vida fixo patente tanto a necesidades de formación de toda a comunidade educativa como
a necesidade de ruptura da fenda dixital. Os centros educativos deben dar resposta a
estas necesidades para formar, por igual, a todos os que serán cidadáns do futuro, coas
competencias necesarias para desenvolverse nun mundo dixitalizado.

 c) Contribución do Plan Dixital á Programación Xeral Anual do 
curso 2022/23

Este Plan Dixital formará parte da Programación Xeral Anual que se presente no curso
2022/23 posto que nel recóllense obxectivos a desenvolver ao longo do curso xa que
pretende ser un instrumento que facilite o uso dos medios dixitais no proceso de ensino-
aprendizaxe,  entendido  este  dende  o  obxectivo  do  desenvolvemento  integral  do
alumnado.  Realízase  coa  finalidade  de  desenvolver  a  competencia  dixital  de  toda  a
comunidade educativa, de tratar de diminuír a brecha dixital, de promover a innovación e
sacar o máximo partido das tecnoloxías da información e da comunicación, así como dos
recursos dixitais.
Este plan está pensado como un documento vivo, que contén os acordos acadados no
centro ao respecto da dinamización dixital do centro, as estratexias e implementación
dos obxectivos e os recursos necesarios para acadalos. 
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 2. Xustificación do Plan Dixital  
Toda actuación educativa precisa dun respaldo normativo para o desenvolvemento das
súas funcións. Tamén en materia de dixitalización, onde destacamos o seguinte marco
lexislativo que nos serve para orientar as nosas actuacións no IES de Melide. 
● Art.11 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
2021-202

● 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-
202

● 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 2021-22.

 3. Proceso de elaboración

O presente  plan  dixital  foi  elaborado  polo  equipo  de  dinamización  do  plan  dixital  de
centro,  que para  a  elaboración do  mesmo e tal  e  como indica  a  resolución do  3  de
setembro  organizouse  a  través  dun  Plan  de  Formación  do  Profesorado  (PFPP)  e  foi
coordinado  e  asesorado  pola  persoa  encargada  do  IES  de  Melide:  Pablo  Senande
Méijome.
Para a elaboración deste plan partimos dunha ferramenta de auto-avaliación, proposta
pola Comisión Europea chamada SELFIE, que nos permitiu recoller información sobre
distintos puntos de actuación:

• Liderazgo.
• Desenvolvemento profesional.
• Infraestrutura e equipamento.
• Prácticas de ensinanza e aprendizaxe.
• Prácticas de avaliación.
• Competencia dixital do alumnado.

Posteriormente o profesorado fixo un test de competencia dixital docente, realizado coa
intención de proporcionarlle  ao  profesorado instrumentos  para  valorar  a  súa propia
competencia dixital e para ter,  a nivel de centro,  unha idea do nivel competencial do
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equipo docente e así poder artellar vías de formación axeitadas ás súas necesidades.
A  partir  destes  resultado  fíxose  unha  análise  a  través  dunha  matriz  DAFO que  nos
permitiu valorar as fortalezas, as ameazas, as debilidades e oportunidades, para a partir
der aí deseñar os obxectivos para o vindeiro curso.

 4. Situación de partida
 a) Servizos dixitais e mantemento dispoñible

● O IES de Melide, consciente da importancia da actualización dixital tanto do
profesorado coma do resto da comunidade educativa, leva traballando en
programas de formación do profesorado relacionados coas TIC dende o
curso  2017/18  renovándose  todos  os  cursos  sen  interrupción  esta  liña
formativa  a  través  da  cal  impulsouse  a  utilización  da  Aula  Virtual  do
centro.  Parella  a esta liña de formación levouse a cabo unha labor de
información e formación tanto nas titorías coma na escola de nais e pais
do centro para fomentar a comunicación a través da plataforma ABALAR
MÓBIL.

● O Centro conta coa seguinte dotación:
• As  aulas  de  referencia  están  dotadas  con  ordenador  e  pantalla

dixital.
• No centro hai tres aulas de informática fixas e un aula de informática

“volante” (formada por un carrito cos ordenadores procedentes do
Equipamento  Educa-Dixital).  Todas  as  aulas  de  informática  están
dotadas con pantalla dixital e impresora 3D. 

• A biblioteca do centro conta cun carriño de portátiles e tabletas para
o  emprego  nese  espacio  durante  o  período  lectivo  para  o
profesorado  que  o  precise  co  seu  alumnado  e  a  disposición  do
alumnado no seu período de lecer.

• Un aula de robótica con portátiles e dous brazos robotizados e M-
bots para o traballo na parte de programación e robótica.

• Un  aula  de  Control  numérico  e  unha impresora  3D específica  no
taller de madeira.

● En canto a conexións todas as aulas do centro contan con conexión a internet
e hai cobertura WIFI na sala de profesorado e na biblioteca do centro. A pesar
dos intentos que houbo estes últimos anos e aínda que houbo melloría no seu
servizo, salientar que seguen a existir problemas de colapso da rede wifi e que
ás veces chega a ser demasiado lenta para traballo na aula.

● No IES de Melide, conscientes da importancia de traballar con seguridade e
manter seguros os datos persoais do noso alumnado e familias, así como de
unificar todas as canles de comunicación e formación, aportamos polo traballo
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coas plataformas institucionais dende un inicio,  polo tanto traballamos coa
aula  virtual  como  referencia  da  formación  co  alumnado  e  profesorado,  a
plataforma Abalar Móbil para a comunicación coas familias e a páxina web do
centro como punto de referencia da información proporcionada polo centro a
toda a comunidade educativa     

 

 5. Fontes empregadas na análise DAFO
 a) Autoavaliación SELFIE.

• O resumo da autoavaliación SELFIE realizada durante o mes de decembro do
2021 no IES de Melide para cada etapa educativa, pode verse na táboa que se

amosa a continuación:

Areas Grupos
Ensinanzas

ESO Bacharelato FP

A-Liderado
EquipoDirect. 4,3 4,6 3,4
Profesorado 3,2 3,3 3,3
Alumnado

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

C-Infraestructuras e Equipos
EquipoDirect. 4,5 4,8 4
Profesorado 3,4 3,3 3,3
Alumnado 3 2,5 3,3

D-Desenvolvemento profesional 
continuo

EquipoDirect. 4 5 4,5
Profesorado 3,5 3,5 3,4
Alumnado

E-Pedagoxía: Apoio e Recursos
EquipoDirect. 4,3 4,6 4,1
Profesorado 4 4,1 3,8
Alumnado 3,8 3,7 3,7

F-Pedagoxía: Implementación na aula
EquipoDirect. 4,2 4 3,2
Profesorado 3,3 3,6 3,1
Alumnado 3 3,7 3,8

G-Prácticas de avaliación
EquipoDirect. 3,8 4,1 2,7
Profesorado 2,8 3 2,6
Alumnado 2,6 2,4 2,6

H-Competencias dixitais do alumnado
EquipoDirect. 4,1 4,9 3,3
Profesorado 3,2 3,2 3,1
Alumnado 3 2,8 3,2

• O resumo do test de competencia dixital docente, realizado o mes de febreiro
de 2022 no IES de Melide é o seguinte:
• Na primeira táboa indícase o perfil do profesorado participante no test:
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:

 
• A puntuación e nivel de competencia do centro (Táboa 2.1. do informe grupal do Test CDD)

Puntuación media
do test (sobre192)

Nivel de competencia Puntuación media do test
en Galicia (sobre192)

Nivel de competencia
en Galicia

73,1 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)

◦ Puntuación e nivel de competencia por etapa (Táboa 2.2. do informe grupal do Test CDD)

◦ Distribución do profesorado por nivel (Táboa 2.3. do informe grupal do TestCDD)



6. Análise DAFO
• A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xenerou unha análise DAFO que é de utilidade para a análise de situación e para

a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital. 
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7. Táboa do Plan de Ación do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo

“Área/s de mellora”:
1.  OBXECTIVO:  Valorar a solicitude de E-DIXGAL na convocatoria do curso CURSO 22/23 para incorporalo no curso 23/24 Acadado

RESPONSABLE:  Coordinador TIC máis equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  Preséntase a solicitude en tempo e forma

Valor de partida Actualmente non está solicitada a participación no programa E-Dixgal

Valor previsto e data Presentar unha proposta para a solicitude de E-dixgal, presentala e valorala en 
claustro e consello escolar

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Incluír a valoración da 
solicitude de E-dixgal na PXA 
do curso 22/23

O equipo directivo 1º trimestre curso 22/23  Incluída na PXA ou non.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:valorar a solicitude de 
E-dixgal para o curso 23-24

Coordinador TIC e
equipo directivo

Data remate
convocatoria a

especificar na mesma.
22/23

Svaloaración feita ou non.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:
1.  OBXECTIVO:  Afianzar o uso das ferramentas corporativas para comunicación entre comunidade educativa Acadado

RESPONSABLE: Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Porcentaxe profesorado emprega ABALAR MÓBIL

Valor de partida Non aplica

Valor previsto e data O 75% do profesorado titor emprega o ABALAR móbil para a comunicación coas familias.
O 60% do profesorado emprega o ABALAR para a comunicación coas familias e informes de 
titoría.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN (9)

ESTADO

AO1.1: Sesión formativa para
o profesorado sobre o 
manexo  da ferramenta 
abalar móbil

Coordinador TIC
1º Trimestre curso 2022-
23 Aula con ordenador e proxector

A sesión está 
realizada SI/NON

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: fomentar o uso de 
ferramenta ABALAR móbil 
entre familias

Titores de grupo, 
profesorado

Curso 2022-23

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:
1.  OBXECTIVO:  Afianzar o uso da aula virtual do centro, mellorando a súa organización e afondando no seu 

manexo,
Acadado

RESPONSABLE:  Xefatura de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Número de actividades creadas  polo profesorado emprega AULA VIRTUAL DO CENTRO 

Valor de partida Non aplica

Valor previsto e data 5 recursos ou actividades creadas na aula virtual polo profesorado participante no PFPP. 22/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN (9)

ESTADO

AO1.1: Renovar o PFPP sobre
o manexo e afondamento na 
Aula virtual do centro Vicedirección Outubro 2022

A renovación está 
realizada SI/NON

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Limpeza da aula 
virtual de cursos obsoletos e 
de profesorado que xa non 
está no centro

Xefe de cada 
departamento

Outubro 2022

En cada 
departamento 
están so os cursos 
do profesorado en 
activo.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:crear recursos 
adaptados aos currículos.

Coordinador PFPP e 
Profesorado

marzo 2022

Realizada

Aprazada

Pendente

ProfesoradoAO1.3: publicar 
na aula virtual recursos 
adaptados aos currículos. Profesorado Abril 2024

Nas AV do 
profesorado hai 
recursos creados 
polo profesorado

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:
1.  OBXECTIVO Reducir as incidencias cos equipos de aula e a resposta nas solucións Acadado

RESPONSABLE: Coordinador TIC e Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Reducir as anotacións reflectidas no libro de incidencias informáticas

Valor de partida Non aplica

Valor previsto e data Reducir un 50 % ao final de curso respecto das anotacións de incidencias 
respecto ao inicio de curso

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Dar unha pequena 
sesión formativa no mes de 
setembro sobre o manexo dos 
equipos de aula

Coordinador TIC ou
profesorado  do centro Decembro 2022

Aula de referencia do
alumnado, proxector A sesión formativa está feita

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Dar unha pequena 
sesión formativa a un/dous 
alumnos por aula sobre o 
manexo dos equipos da aula 
para que poidan resolver as 
pequenas incidencias na aula

Coordinador TIC  ou
profesorado  do centro

Decembro 2022 Aula de referencia, proxector A sesión formativa está feita

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Anotar incidencias 
ocurridas 1º trimestre para 
valorar a evolución das 
mesmas

Coordinador TIC Decembro

AO1.3: cambiar equipos 
obsoletos e vellos das aulas.

Coordinador TIC e
Equipo directivo

Primeiro trimestre 22/23
4 equipos novos para cambialos
polos que xa están desfasado.

A Consellería enviou os
equipos solicitados

Realizada

Aprazada

Pendente
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8.  Avaliación do Plan

Cada una das accións propostas n ste plan ten uns indicadores específicos que axudarán a determinar se
o obxectivo proposto foi acadado e se é necesario realizar variaicóns no plantexamento destas accións. 
Coa análise destes indicadores elaborarase un informe cada trimestre onde se recollerán os resultados
e as propostas de mellora ou modificacións para trimestres posteriores.
A final de curso analizaranse os indicadores  e se recollerán os resultados, os aspectos negativos, os
positivos e as propostas de mellora para vindeiros cursos.

9. Difusión do Plan

A difusión deste Plan será de acorde coa difusión dos outros documentos de centro:
• Estará colgado na páxina web do IES de Melide, no apartado de documentos de centro.
• A inicio de curso será difundido entre profesorado de nova incorporación ao centro e resto da 

comunidade educativa.
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