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1. Introdución

1.1.  Datos básicos do centro

Nome do centro: IES Monte Neme
Dirección: Rúa Naciente, 29, 15106 Carballo, A Coruña
Correo: ies.monte.neme@edu.xunta.gal
Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonteneme/

Etapas educativas (datos maio 2022)

ESO

BACHARELATO Modalidade de Ciencia e Tecnoloxía

Modalidade de Humanidades
e Ciencias Sociais

Itinerario de Humanidades 

Itinerario de Ciencias 
Sociais

CICLOS FORMATIVOS

FP BÁSICA Electricidade e 
electrónica

Fabricación e montaxe

GRAO MEDIO

Xestión administrativa

Instalacións eléctricas e
automáticas

Instalacións de 
telecomunicacións

Mecanizado

GRAO SUPERIOR
Administración e finanzas

Sistemas de 
telecomunicacións e 
informáticos

Mecatrónica (Dual)

Número de alumnado e profesorado (datos outubro 2021)

Alumnado ESO:234 persoas        Total: 577 persoas

Bacharelato: 71 persoas

Ciclos  Formativos:  272
persoas

Profesorado   Total: 67 persoas
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1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao 
Proxecto Educativo do Centro

● Características socioeconómicas e culturais do contexto do centro
Cunha superficie de 187 km2 Carballo é un dos municipios de maior tamaño
da provincia da Coruña, ademais dun dos máis poboados.
Segundo as cifras que ofrece o Instituto Galego de Estadística, á data de
1 de xaneiro de 2021, Carballo conta con algo máis de 31.000 habitantes,
cunha porcentaxe lixeiramente superior de mulleres (51,15%) que de homes
(48,85%).
Os seus 31.000 habitantes agrúpanse en 314 entidades de poboación e 18
parroquias (Aldemunde, Ardaña, Artes,Bértoa, Cances, Entrecruces, Goiáns,
Lema,  Nocela,  Oza,  Razo,  Rebordelos,  Rus,  Sísamo,  Sofán,  Verdillo  e
Vilela), concentrándose un 60% dos habitantes no seu núcleo urbano.
O termo municipal de Carballo limita ao sur con Val do Dubra, que separa
as serras de Soneira e Montemaior. De sueste a oeste atravesa o municipio
o val do Anllóns.      
Carballo ten fáciles accesos ao mar da Costa da Morte, estando a curta
distancia dos lugares turísticos de Malpica, Ponteceso, Corme, Laxe e
especialmente Razo, praia de recoñecido prestixio. O rico ecosistema da
franxa costeira de Razo-Baldaio atópase na base do Monte Neme, lugar de
explotación mineira de volframio desde a II Guerra Mundial.
Moitos  son  os  motivos  que  propiciaron  o  desenvolvemento  económico  do
municipio, especialmente a riqueza mineira e a explotación de xacementos
da zona no século pasado, a agricultura, etc.
A partir dos anos sesenta do século pasado medrou o sector secundario.
Naceron empresas como unha nomeada conserveira, convertida hoxe nunha
grande  industria  internacional,  que  contribuíron  activamente  dende  os
seus inicios ao desenvolvemento da vila. Carballo é na actualidade unha
cidade con todo tipo de servizos e empresas, que dinamizaron nos últimos
tempos sectores tan variados como o plástico, o automobilismo, o metal, a
maquinaria agrícola ou o sector forestal.
Unha grande parte do sector empresarial carballés aséntase no , referente
do crecemento económico do municipio, que vén de ampliar a súa superficie
e contará nun futuro próximo con preto de 2.000.000 de metros cadrados.
Outro sector que destaca especialmente no Concello é o comercio, que
atrae compradores de toda a comarca, e estase a consolidar nos últimos
anos o turismo de congresos. O atractivo do municipio, punto de encontro
entre A Coruña e Compostela, únese a equipamentos culturais de vangarda,
como o Fórum Carballo, o Pazo da Cultura ou a Biblioteca Municipal Rego
de Balsa.
Por último, cabe destacar que a historia, a natureza e o patrimonio de
Carballo propician o desenvolvemento de múltiples actividades. Desde o
noso  centro  poténciase  o  coñecemento  da  contorna,  a  través  das
actividades  propostas  na  súa  programación  anual  polo  equipo  da
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Biblioteca, o EDLG e as múltiples actividades extraescolares propostas
polos distintos departamentos.

● Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo.
(Pode consultarse o PEC do IES Monte Neme na seguinte ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonteneme/system/files/
PEC_IESMONTENEME_V1.0_2022_03_18.pdf)

O  Plan  Dixital  está  incardinado  no  Proxecto  Educativo  de  Centro  nos
seguintes aspectos:

 Nas  características  do  propio  Proxecto  Educativo  (páxina  1  do  PEC)
segundo o cal, o proxecto educativo debe ser global e orientado cara ao
futuro.

 Nos  puntos  fortes  do  IES  (páxina  11  do  PEC)  onde  se  salienta  a
implicación do profesorado en proxectos de innovación educativa.

Prevese,  ademais,  que  o  PD  contribuirá  ao  Proxecto  Educativo  na
consecución dos seus obxectivos (páxina 14 do PEC) e, máis nomeadamente,
a “integrar a competencia dixital e impulsar o uso das TIC na comunidade
educativa”.

Relación con outros Plans e proxectos do centro

Plan Relación

Plan de Convivencia Proporcionar ferramentas para o uso 
responsable das novas tecnoloxías, 
formando contra o ciberacoso.

Plan de Atención á Diversidade (PAD) Aumentar a variedade de ferramentas de
avaliación e de actividades, así como,
prantexar novas vías de acceso ao 
currículo permitindo un proceso de 
ensino-aprendizaxe máis personalizado.

Plan de Acción Titorial (PAT) Proporcionar formación ao profesorado 
titor para que, a súa vez, poidan 
guiar ao alumnado no uso eficiente es 
responsable das TIC. 

Plan de Orientación Académica e 
Profesional (POAP)

Mellorar a recollida de datos sobre os
intereses do alumnado.

Proxecto lingüístico de centro (PLC) Promocionar entre o alumnado o uso do 
galego, vencellándoo coas novas 
tecnoloxías e a dixitalización.

Proxecto lector de centro (PLC) Facer fincapé no respecto aos dereitos
de autor dos libros en formato 
electrónico.
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 Traxectoria no ámbito das novas tecnoloxías

Categoría Descrición

Accións formativas dirixidas ao 
profesorado.

PFPP cunha liña de formación TIC desde o 
curso 2016-2017 ata o presente.

“Nanocursiños”: sesións formativas de 
carácter voluntario que se celebran nos 
recreos para o profesorado. Neles docentes 
con experiencia nun eido determinado das 
TIC dan formación aos seus compañeiros 
sobre Moodle, Webex, Abalar,...

Blogues da Biblioteca do IES e do 
profesorado.

http://animacionlectura.blogspot.com/
http://clubiblioneme.blogspot.com/
http://ventanatecnologia.blogspot.com/

Emprego de repositorios e recursos
da Consellería

Uso do Banco de recursos de FP da 
Consellería.
Repositorio de recursos do Abalar.

Aula virtual do Centro (para o 
profesorado)

Usada como ferramenta de traballo 
compartido entre o profesorado, para o uso 
de documentación do centro, comunicación 
entre os membros da CCP, e para a 
divulgación dos programas.

Docencia ao alumnado No curso 21/22 a totalidade do profesorado 
tivo abertos cursos na Aula Virtual ou en 
E-Dixgal para a atención do alumnado.

Portfolios Uso de Agueiro.

Comunicación coas familias A aplicación AbalarMóbil e as 
funcionalidades do Espazo Abalar veñen 
sendo usadas (de xeito practicamente 
unánime desde hai xa moitos cursos no noso 
IES).

Sitio web do Centro Actualización continua do sitio web.

Modernización de equipamento     •  Montaxe e configuración de 
equipamento informático.
    •  Deseño de protocolo de actuación 
para o equipamento informático.
    •  Actualización e novo dimensionamento
da aula de informática.
    •  A radio dixital do centro.
    •  Equipación de audiovisual ( imaxe, 
son e luces) no salón de actos.
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Programas de innovación nos que participa

Programa Observacións

Programa E-Dixgal Durante o curso 22/23 será de aplicación en toda a 
etapa da ESO. (Será o primeiro ano académico no que 
implemente en 4º ESO).

LoRaNemet Programa de comunicación LoRa a cargo do Departamento
de Electricidade e Electrónica.

● Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.
(Pode consultarse a PXA do Centro na seguinte ligazón:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonteneme/system/files/PXA_2021-
22.pdf)
O  Plan  Dixital  contribúe  especialmente  ás  liñas  de  actuación  da  PXA
relacionadas co obxectivo “Integrar a competencia dixital e impulsar o
uso das TIC na comunidade educativa” (ver páxina 19 da PXA) nomeadamente
no que se refire á detección de necesidades formativas do profesorado

1.3. Breve xustificación do mesmo

A elaboración do Plan Dixital está contextualizada no seguinte marco normativo:
● Na lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación e na Lei Orgánica

3/2020, do 29 de decembro (pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006)
nos artigos: 

 Art. 111 bis (no que o Ministerio de Educación establece as liñas
xerais  para  a  implementación  das  TIC  para  as  diferentes
administracións educativas autonómicas)

 Art. 121 que establece que o proxecto educativo de centro deberá
recoller a estratexia dixital do mesmo.

 Art. 132  que indica que a dirección dos centros debe promover a
innovación educativa.

● 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, na cal indícase, expresamente,
que “os centros docentes elaborarán no curso 2021/22 o seu plan dixital
de acordo coas instrucións que se diten”.

● 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 na que  tamén se indica que  “os centros
docentes elaborarán no curso 2021/22 o seu plan dixital de acordo coas
instrucións que se diten”. 
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● 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

Data Acción

 Finais de outubro de 
2021

Contacto co asesor do CFR do Centro co obxectivo de 
recadar datos sobre a elaboración do Plan Dixital 
segundo as instrucións da Resolución do 3 de setembro
de 2021.

Creación dun curso na AV do IES para a posta en común
e o traballo colaborativo de cara á redacción do Plan
Dixital para os seis membros do correspondente grupo 
de dinamización. 

29/10/2021 Alta do noso IES na aplicación web SELFIE. Estudo da 
guía de uso da aplicación. 

15/11/2021 Creación das ligazóns aos cuestionarios para os 
diversos colectivos de profesorado e alumnado. Estas 
ligazóns son enviadas por correo ao profesorado. 
Creación un curso específico na AV coas ligazóns para
o alumnado.

19/11/2021 Posta en contacto dos mentores coa dinamizadora do 
Plan. Autorrexistro nun curso de Moodle específico 
para as persoas encargadas de coordinar a elaboración
do Plan Dixital en cada centro.
Dado que os cuestionarios SELFIE foron enviados antes
de que a Consellería establecera contacto co IES, non
están incluídas neles unha serie de preguntas que, a 
maiores, Administración desexaba prantexar.

Novembro-decembro 2021 Resposta do alumnado na aula aos cuestionarios (para 
conseguir unha maior participación da que se tería se
o fixeran desde os seus fogares). O equipo do Plan 
Dixital pide a colaboración do profesorado para poder
ir polas aulas para guiar ao alumnado no proceso. Por
causas organizativas (e dadas as limitacións polo 
protocolo COVID nos movementos do alumnado naqueles 
intres) dáse preferencia a aqueles grupos que 
dispoñen de equipos informáticos na súa aula (ciclos 
da familia de Administrativo, 1º, 2º e 3º ESO, 
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Data Acción

alumnado de TIC de 4º ESO e 1º e 2º Bach., …).
Envío de sucesivos correos electrónicos lembrando ao 
profesorado as ligazóns.

9/12/2021 Descarga dos informes de resultados SELFIE e envío ao
mentor. 
Primeira análise informal dos resultados.

3/2/2022 Videoconferencia da Consellería sobre o Plan Dixital 
na que se informa da folla de ruta e datas previstas 
para a súa elaboración e prazos para o test CDD.

8/2/2022 Apertura do prazo para respostar o test CDD. 
Asesoramento ao resto de profesorado sobre como 
acceder ao test e cubrilo.

16/2/2022 Videoconferencia cos mentores da zona con formación 
sobre como elaborar o DAFO como seguinte paso na 
redacción do Plan Dixital. 

Febreiro-marzo do 2022 Análise formal dos resultados SELFIE. Esta análise 
realizouse dun xeito restritivo considerando os 
aspectos positivos aqueles que superaban a nota de 4 
e coma negativos os inferiores a 3,5 (no SELFIE a 
puntuación máxima é 5). A maiores, considerouse máis 
salientable a opinión de profesorado e/ou alumnado ca
do equipo directivo por ser colectivos máis 
numerosos. 

7/4/2022 Envío da información da análise DAFO aos mentores.

20/4/2022 Sesión formativa cos mentores sobre como seleccionar
obxectivos a partir da análise DAFO. 

Abril-maio do 2022 Selección  e  redacción  dos  obxectivos  empregando  a
modelo do plan de acción facilitada polos mentores.
(Ver apartado 3.1. do presente Plan).

22-24 de maio do 2022 Informe ao Claustro da marcha do Plan.
Preselecciónanse  seis  obxectivos  que  son  revisados
pola mentora e sometidos á consideración do Claustro
mediante unha enquisa. (Ver apartado 3.1. do presente
Plan).
Comezo da redacción do Plan Dixital.

Primeira  quincena  de
xuño do 2022

Elección definitiva dos obxectivos.
Redacción da primeira versión do Plan.
Revisión por parte dos mentores.
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Data Acción

Segunda  quincena  de
xuño do 2022

Redacción definitiva.
Informe ao Claustro.
Aprobación polo Consello Escolar.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro

Conectividade 1 Gbps asimétrico

Infraestrutura de voz voIP

Infraestrutura de datos Todos os espazos do IES contan con conexión cableada
e con rede wifi.

Servizos dixitais educativos corporativos

Páxina web do Centro www.edu.xunta.gal/centros/iesmonteneme

Aula Virtual www.edu.xunta.gal/centros/iesmonteneme/aulavirtual

Agueiro https://agueiro.edu.xunta.gal/

E-Dixgal https://eva.edu.xunta.gal/login/index.php

espazoAbalar https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/

Webex https://eduxunta.webex.com

Equipamento dispoñible e identificación do seu uso

Categoría/Uso Observacións Número

Aulas dixitalizadas En todas as aulas existe 
conectividade, un proxector e un 
ordenador. Na meirande parte delas a 
pantalla ten interactividade (EDI), 
outras teñen pantalla convencional.
Os ordenadores non están obsoletos.
O ordenador do profesor serve para 
proxectar presentacións, uso de libro 
dixital, aulas virtuais e semellantes.

Equipamento específico para aulas de 
Ciclos Formativos.
Os ordenadores non están obsoletos.
O seu uso é (ademais do uso ofimático)

185 ordenadores
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Equipamento dispoñible e identificación do seu uso

Categoría/Uso Observacións Número

son:
-Ciclos de Administrativo: para 
contabilidade.
-Ciclos de Mecanizado: programas CAD e
de CNC, simulación.
-Ciclos de Electricidade e 
Electrónica: programas de simulación, 
programación.

Proxecto E-Dixgal Os datos son referidos ao curso 21/22.
No curso 22/23 haberá máis equipos ao
iniciarse o programa en 4º ESO.

190 portátiles para
o alumnado.
14 portátiles para
o profesorado

Equipos de xestión 
e administración

Repartidos entre a conserxería, 
secretaría e despachos do equipo 
directivo.
Os equipos non están obsoletos.
Empréganse para aplicacións ofimáticas
e para xestión co XADE e usos 
semellantes.

8 ordenadores
1 impresora

Equipos de xestión 
da biblioteca

Un  dos  equipos  é  para  xestión  de
fondos e outro para as actividades da
Biblioteca.
Os equipos non están obsoletos.

2 ordenadores
Proxector
Impresora

Equipos para uso 
nas salas de 
profesores e 
departamentos

3  ordenadores  están  na  sala  de
profesores e os outros repartidos nos
diferentes departamentos didácticos.
Os equipos non están obsoletos.
Empréganse para aplicacións ofimáticas
e para xestión co XADE, Abalar e usos 
semellantes.

Proxector (sala de 
profesores)
21 ordenadores

Equipos 
ultraportátiles 
para aula móbil

Existe un armario con equipos 
portátiles que pode ser levado a 
outros puntos do IES.
Os equipos non están obsoletos.

20 equipos
Pantalla dixital 
Clevertouch

Aulas de 
informática

Existen dúas aulas de informática: na 
Aula I hai 25 equipos e na Aula II, 
20.
Nestas aulas o uso dos equipos é moi 
variado: o alumnado emprega os 
ordenadores con aplicacións 
ofimáticas, procura de información na 
Rede, de edición multimedia, deseño 
gráfico, programas de simulación, 
programación,...
Os equipos non están obsoletos.

45 equipos
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Equipamento dispoñible e identificación do seu uso

Categoría/Uso Observacións Número

Dotacións para 
proxectos 
específicos

- -

● Xestión do mantemento do equipamento do centro: esta xestión está
externalizada e dela encárgase a empresa GVT GALLEGA S.L.
A  excepción  son  os  equipos  E-Dixgal,  cuxo  mantemento  é
responsabilidade dos servizos indicados pola Consellería.

● Enlaces  a  protocolos  do  centro  relacionados  coas  TIC:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonteneme/system/files/PXA
%20TICS%2021-22.pdf

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP
Ed. Post

sec.

A -Liderado
Equipo Direct. - 4 4 4,3 -
Profesorado - 3,6 3,8 3,5 -
Alumnado - - - - -

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

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. - 4 3,8 4,1 -
Profesorado - 3,6 4 3,7 -
Alumnado - 3,9 2,9 3,8 -

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. - 4,4 4,5 4,5 -
Profesorado - 3,4 3,9 3,7 -
Alumnado - - - - -

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

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

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. - 3,6 3,9 4 -
Profesorado - 3,7 3,5 3,4 -
Alumnado - 3,6 2,8 3,8 -

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. - 3,6 3,9 3,8 -
Profesorado - 3,2 3,1 3,3 -

Alumnado - 3,2 2,5 3,6 -

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. - 4,1 4 4,2 -
Profesorado - 3,3 3,8 3,7 -
Alumnado - 3,6 3,1 3,8 -
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Test CDD: A continuación indícanse os resultados do informe grupal do TestCDD
de centro realizado no curso 21/22. 

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

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 31 45 68,9%

PROVISIONAL 5 7 71,4%

INTERINO 8 13 61,5%

SUBSTITUTO 4 8 50%

DESPRAZADO - - -

OUTROS 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

74,4 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 80,9 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 82 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

F.P 67,5 Integrador/a (B1) 80,3 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 2 4,1%

A2 20 40,8%

B1 17 34,7%

B2 7 14,3%

C1 3 6,1%

C2 - -

TOTAL 49 100,00%

2.3. Análise DAFO

A partir do Informe SELFIE e o TCDD, 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.
Esta  análise  realizouse  dun  xeito  restrictivo  considerando  os  aspectos
positivos aqueles que superaban a nota de 4 e coma negativos os inferiores a
3,5  (no  SELFIE  a  puntuación  máxima  é  5).  A  maiores,  considerouse  máis
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salientable a opinión de profesorado e/ou alumnado ca do equipo directivo por
ser colectivos máis numerosos.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CA
TE

GO
RÍ

AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1.O IES conta con equipos para o alumnado.
2.O IES conta con equipos para que o profesorado
desenvolva a súa labor docente.
3.O IES conta cunha axeitada conexión á Internet.
4.O alumnado con necesidades educativas 
especiais conta con tecnoloxías asistenciais.
5.Existe unha infraestructura dixital que apoie o 
proceso de ensino-aprendizaxe.

1.No Bacharelato e nalgún dos Ciclos non se 
permite, en xeral, que o alumnado traía os seus 
equipos.

PERSOAL DOCENTE

1.O profesorado busca recursos educativos en liña.
2.O profesorado emprega tecnoloxías dixitais para a 
comunicación relacionada coa súa labor.
3.O profesorado emprega contornas virtuais de 
aprendizaxe.
4.O profesorado emprega tecnoloxías dixitais para 
adaptar o seu método de ensino ás necesidades 
de cada alumno/a.
5. Respecto polos dereitos de autor e as licenzas 
de uso.
6. O profesorado emprega recursos educativos 
abertos.
 7. O profesorado realiza actividades con novas 
tecnoloxías que implican ao alumnado.

1. Podería colaborarse máis con entidades externas.
2. Poderían usarse máis a miúdo as novas 
tecnoloxías para a avaliación entre iguais do 
alumnado.
3.Poderían fomentarse máis os proxectos 
interdisciplinares empregando tecnoloxías dixitais.
4. Non se ten a percepción de que se empreguen 
suficientemente as novas tecnoloxías para 
fomentar a autorreflexión sobre a aprendizaxe do 
alumnado.
5. Non se ten a percepción de que se valoren 
suficientemente as habilidades dixitais do 
alumnado adquiridas fóra do IES.
6. O alumnado non ten a percepción de que se lle
permitan empregar suficientemente novas 
tecnoloxías para documentar a súa aprendizaxe.
7. O profesorado ten a percepción de que o 
alumnado podería aprender máis sobre cómo 
resolver problemas técnicos.
8. O alumnado ten a percepción de que podería 
aprender máis sobre cómo desenvolver as súas 
habilidades dixitais.    

PERSOAL NON DOCENTE

1.O noso IES dispón dunha axeitada asistencia 
técnica.

ALUMNADO 1.O alumnado aprende no Centro a usar 
responsablemente á Internet.
2.O noso alumnado aprende a comunicarse 
empregando as novas tecnoloxías.
3.No caso dos Ciclos Formativos, o alumnado 
desenvolve habilidades dixitais relacionadas coa 
súa cualificación profesional.

FAMILIAS

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1.Desenvolvemento dunha estratexia dixital, 
colaborando o equipo directivo e o profesorado.
2.O equipo directivo apoia ao profesorado no uso das 
novas tecnoloxías no ensino.
3.No IES hai un plan para axudar ao profesorado 
cos retos do aprendizaxe mixto.
4.No IES hai un plan para axudar ao alumnado cos

1. Podería colaborarse máis con entidades externas.
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retos do aprendizaxe mixto no que respecta á 
fenda dixital.
5.O equipo directivo debate co profesorado sobre 
as súas necesidades de DPC (desenvolvemento 
profesional continuo).                                       
6. No caso dos Ciclos Formativos, o alumnado ten 
a percepción de que se empregan tecnoloxías 
dixitais na orientación profesional.
7. No IES hai sistemas de protección de datos.      
8. O profesorado ten acceso a DPC no que 
respecta ás tecnoloxías dixitais.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1.O profesorado ten acceso a DPC no que respecta 
ás tecnoloxías dixitais.

1.Falta de tempo para explorar novas tecnoloxías 
para aplicar no ensino.

LEXISLACIÓN

CONTORNA

ANPA

OUTRAS ENTIDADES 1. Podería colaborarse máis con entidades externas.

Pax 14 de 22



3. Plan de Acción
O plan de acción levarase a cabo artellado en torno a tres obxectivos:
 

Formar en pensamento computacional ao profesorado.

Mellorar a formación do alumnado con respecto ás súas habilidades 
dixitais básicas respecto á ofimática 
e software multimedia.

Mellorar a formación do alumnado con respecto ás súas habilidades 
dixitais en materia de hardware.

Estes tres obxectivos tentarán ser acadados no curso 22/23.
Con eles intentarase mellorar a competencia dixital do alumnado e incrementar
as ferramentas dispoñibles para o profesorado. No momento da elaboración do
presente Plan Dixital, a idea final es que estes obxectivos sexan un chanzo
inicial para futuras accións en vindeiros cursos (moi especialmente no que se
refire a pensamento computacional que é un aspecto no que se inicia agora o
camiño para lograr xeneralizalo a medio prazo).

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Secuencia de pasos seguida para elaborar o Plan de Acción a partir da
análise DAFO:
Na análise DAFO detectáronse as seguintes áreas que poderían ser susceptibles
de mellora:
• O pensamento computacional obtivo a nota máis baixa no test CDD (2,7
sobre  10).  No  SELFIE  obtivo  unha  cualificación  de  2,9  (sobre  5)  entre  o
profesorado, aínda que a percepción de equipo directivo e alumnado era algo
mellor.
• Igualmente,  no  SELFIE  o  profesorado  valorou  con  notas  relativamente
baixas a frecuencia coa que se usaba a interdisciplinaridade e a avaliación
entre iguais.
• Tamén a resolución de problemas técnicos e as habilidades dixitais do
alumnado obtiveron puntuacións inferiores a outros aspectos. 

Como resultado destas observacións, prantexáronse seis posibles obxectivos que
se consideraran acadables e que non requirisen dunha especial infraestrutura.
Estes  obxectivos  foron  enviados  á  mentora  para  que  os  revisara  e  cuxas
suxestións son incorporadas ás táboas de acción.
Posteriormente,  foron  sometidos  á  consideración  do  Claustro,  que  tivo  que
elixir tres deles. Para escollelos, abriuse unha enquisa na Aula Virtual do IES
onde o profesorado podía marcar tres metas. Ademais, nunha segunda cuestión
(voluntaria) podían mandar as súas suxestións. A ligazón coa enquisa e o pdf
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cos obxectivos enviouse por correo o día 24 de maio. Nesa data, nun Claustro,
informouse da marcha da elaboración do Plan e solicitouse a colaboración do
profesorado para elixir obxectivos que lles resultaran significativos. 
O martes 31 de maio convocouse unha xuntanza, de asistencia voluntaria, para
aquel profesorado que tivera algunha pregunta sobre os obxectivos ou sobre o
Plan Dixital. Ese mesmo día voltou a mandarse un correo coa ligazón á enquisa
indicando que o prazo para respostar remataba o 5 de xuño.
O 5 de xuño péchase a enquisa. Os resultados obtidos son:

Obxectivo Descrición Votos

1 Formar en pensamento computacional ao 
profesorado.

26

2 Mellorar a interdisciplinaridade utilizando 
ferramentas dixitais. 

14

3 Usar as tecnoloxías dixitais para a avaliación
entre iguais.

9

4 Mellorar a formación do alumnado con respecto 
ás súas habilidades dixitais en materia de 
seguridade e respecto aos dereitos de autor. 

15

5 Mellorar a formación do alumnado con respecto 
ás súas habilidades dixitais básicas respecto á
ofimática e software multimedia.

30

6 Mellorar a formación do alumnado con respecto 
ás súas habilidades dixitais en materia de 
hardware.

20

Polo tanto, quedan seleccionados os obxectivos 1, 5 e 6, sombreados en azul na
táboa superior.

 
Para  cada  ún  destes  obxectivos  poden  consultarse  nas  páxinas  seguintes
cadansúa táboa que recolle a información relevante para levalo a cabo (accións,
temporalización,...). Estas mesmas táboas empregaranse para facer o seguimento
de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan.
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Non se prevé, polo momento, a necesidade de incrementar o equipamento e/ou
infraestruturas  do  Centro  nesta  primeira  etapa  da  implementación  do  Plan
Dixital.

Pax 17 de 22



Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
Área/s de mellora: DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO (C)

OBXECTIVO 1: Formar en pensamiento computacional ao profesorado Acadado

Responsable: Equipo do Plan Dixital Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades “sen conexión” deseñadas polo profesorado para o alumnado nas que haxa que aplicar pensamento 
computacional.

Valor de partida: 0

Valor previsto e data: Ter deseñado, alomenos, unha actividade por curso. 31/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1:Crear equipos de traballo 
entre o profesorado de cada 
curso para o deseño desas 
actividades.

Equipo do Plan 
Dixital 31/10/2022 Ningún.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Proporcionar formación 
para o deseño destas 
actividades.

Equipo do Plan 
Dixital

31/01/2023 Aula Virtual do IES.
Aula de Informática.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Os grupos de profesorado 
deseñan estas actividades (que 
serán levadas a cabo polo 
alumnado no curso 23/24) e as 
penduran na AV.

Claustro 31/05/2023
Aula Virtual do IES.
Aula de Informática.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
Área/s de mellora: COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO (H)

OBXECTIVO 5: Mellorar a formación do alumnado con respecto ás súas habilidades dixitais básicas respecto á ofimática 
e software multimedia.

Acadado

Responsable: Responsable do Plan Dixital Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades de formación específicas creadas no curso 22/23 polo profesorado para ser realizadas polo alumnado
no curso 23/24 nun repositorio específico da AV.

Valor de partida: 0

Valor previsto e data: 10 31/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO5.1:Enquisa inicial para 
detectar as necesidades do 
alumnado

Responsable do 
Plan Dixital

31/10/2022 Aula Virtual do IES.
Aula de Informática.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2:Proporcionar formación 
inicial ao profesorado

Equipo do Plan 
Dixital 31/01/2023

Aula Virtual do IES.
Aula de Informática.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3:Subir o material á Aula 
Virtual

Responsable do 
Plan Dixital

31/05/2023 Aula Virtual do IES.
Aula de Informática.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
Área/s de mellora: COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO (H)

OBXECTIVO 6: Mellorar a formación do alumnado con respecto ás súas habilidades dixitais en materia de hardware Acadado

Responsable: Responsable do Plan Dixital Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Sesións formativas sobre resolución de problemas básicos de hardware

Valor de partida: 0

Valor previsto e data: 1 por cada grupo 31/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO6.1:Enquisa inicial para 
detectar as necesidades do 
alumnado

Responsable do 
Plan Dixital 31/10/2022

Aula Virtual do IES.
Aula de Informática.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2:Levar a cabo sesións de 
formación nas aulas

Equipo do Plan 
Dixital/profesora
do voluntario

31/01/2023 Aula Virtual do IES.
Aula de Informática.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3:Enquisa final para avaliar
o éxito da iniciativa entre o 
alumnado

Responsable do 
Plan Dixital 31/05/2023

Aula Virtual do IES.
Aula de Informática.

Realizada

Aprazada

Pendente
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4. Avaliación do plan

Procedemento  de  seguimento  do  desenvolvemento  do  plan  e  da
consecución de obxectivos

Tipo de avaliación Datas orientativas Aspectos que se 
valorarán

Avaliación procesual Inicios de novembro 
2022

✔ Inicio do proceso.
✔ Aspectos 
organizativos que 
precisan de mellora.
✔ Medios que se 
necesitan.

Mediados de xaneiro do 
2023

✔ Estado de 
execución das 
accións.

✔ Valoración dos 
resultados ata o 
momento.

✔ Posibles axustes.

Inicios de abril do 
2023

✔ Estado de 
execución das 
accións.

✔ Valoración dos 
resultados ata o 
momento.

✔ Posibles axustes.

Finais de maio do 2023 ✔ Estado de 
execución das 
accións.

✔ Valoración dos 
resultados ata o 
momento.

✔ Axustes finais.

Avaliación final Xuño 2023 (unha vez 
rematada a actividade 
lectiva)

✔ Valoración final 
dos grao de consecución
dos obxectivos.
✔ Propostas de 
mellora. 
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5. Difusión do plan

Accións para a difusión do Plan

De cara á comunidade educativa en 
xeral

Este  Plan  Dixital  será  de  acceso
público polo que estará pendurado no
sitio web do IES.

No  primeiro  Consello  Escolar  do
curso informarase aos representantes
da  comunidade  educativa  de  todo  o
relacionado con este Plan.

Ao  inicio  do  curso  enviarase  unha
mensaxe por Abalar ás familias coa
ligazón ao Plan Dixital na web.

De cara ao Claustro de profesorado O  Plan  poderá  atoparse  na  Aula
Virtual  do  Centro,  no  curso
“Documentación do Centro” (ao cal só
ten acceso o profesorado).

Ao inicio de curso enviarase un 
correo a todo o profesorado no que, 
coma arquivo adxunto, se inclúa un 
pdf co Plan Dixital.

Ao inicio do curso 22/23 celebrarase
un Claustro extraordinario 
lembrando/informando ao profesorado 
das características do Plan, dos 
obxectivos que se van procurar así 
coma do plan de acción para 
conseguilos.
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