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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do centro: IES O Carril
Enderezo: Rúa Marie Curie, 1
36610 O Carril - Vilagarcía de Arousa
Teléfono: 886 151 791

Correo electrónico: ies.ocarril@edu.xunta.gal

Páxina web (provisional, pendente de cambio):

 https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmiguelangelgonzalez/

O centro cambiou de nome recentemente, pasando a chamarse IES O Carril.  Por tal
motivo, o enderezo web indicado é provisional, xa que fai referencia ao antigo nome do centro,
e será cambiado proximamente para adecualo ao novo nome do centro.

Etapas educativas: ESO e bacharelato. Ata o curso 2021-2022 tamén FP.

Nº de alumnos: 459 en total, dos cales 230 en ESO, 168 en bacharelato e 61 en FP.

Nº de profesores: 48.

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

 Características socioeconómicas e culturais do contexto do centro

O centro está en O Carril, parroquia de Vilagarcía de Arousa, o noveno concello de Galicia en
número de habitantes.

Vilagarcía de Arousa configúrase como o maior núcleo urbano da comarca de O Salnés, unha
das comarcas con maior densidade de poboación de Galicia e unha das que presentan un maior
dinamismo económico e demográfico. O municipio costeiro é capital e cabeceira da comarca.
Vilagarcía  de  Arousa atópase nun emprazamento privilexiado na marxe  esquerda da ría  de
Arousa, á que se atopa intimamente ligada e da cal recibe como complemento o seu topónimo.
Economicamente este municipio centra as súas fontes de riqueza nos produtos do mar: bateas
de mexillón, peixe e mariscos da ría. A pesca é a actividade principal, circunscrita, sobre todo,
aos portos de Carril, Vilaxoán e Vilagarcía. En Vilagarcía de Arousa concéntrase unha gran parte
das empresas comarcais. Atopámonos neste concello cun importante número de actividades

Pax 3 de 23



industriais,  actividades  comerciais  maioristas,  actividades  comerciais  minoristas  e  un  gran
número de actividades de restauración e bares. A todo isto engádese o turismo, que cada ano
atrae a miles de visitantes grazas ao seu clima favorable, ás súas praias e á gastronomía da Ría
de Arousa.

A renda media bruta no concello en 2018 era de 21925 euros per cápita e contaba en 2019 con
2583 empresas activas.

Na poboación de mais de 16 anos obsérvase un nivel  de estudos medio-baixos,  sendo algo
inferior nas mulleres do concello.

A lingua vehicular predominante do alumnado de O Carril e Vilagarcía de Arousa é o castelán no
centro e  no entorno das amizades.  No ámbito familiar  aínda que tamén é predominante o
castelán, hai un maior uso do galego. No alumnado procedente de Catoira a lingua vehicular
predominante é o galego, incluso no entorno das amizades.

 Incardinación e contribución do Plan  Dixital ao Proxecto Educativo.  Relación con
outros Plans e proxectos do centro

O Plan Dixital forma parte do Proxecto Educativo por ser este o documento que abrangue todos
os plans e proxectos que se desenvolven no centro.

Así  mesmo,  o  Plan  Dixital  relaciónase  cos  outros  plans  e  proxectos  do  centro,  como  os
Contratos-Programa, o Programa de Seccións Bilingües, o Plan Proxecta, o Plan de Mellora de
Bibliotecas Escolares PLAMBE, o Proxecto Webs Dinámicas, a radio escolar “Radio Malveiras”
(actividade da biblioteca), etc., xa que as tecnoloxías dixitais xogan un papel determinante no
desenvolvemento dos mesmos e na consecución dos obxectivos establecidos neles.

 Contribución do Plan Dixital á Programación Xeral Anual do curso 2022-2023

Os obxectivos establecidos no Plan de Acción do Plan Dixital serán incluídos na Programación
Xeral Anual do curso 2022-2023.

1.3. Breve xustificación do mesmo

Contextualización normativa do Plan Dixital do centro:

 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.
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 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.

O  obxectivo  final  da  posta  en  marcha  do  Plan  Dixital  é  mellorar  o  desenvolvemento  da
competencia dixital do alumnado e o uso das tecnoloxías dixitais na aprendizaxe a través do
desenvolvemento da competencia dixital do profesorado, tanto individual como colexiada, e da
transformación dos centros en organizacións educativas dixitalmente competentes.

1.4. Proceso de elaboración

No primeiro trimestre do curso 2021-2022 constituíuse o equipo do plan Dixital, formado polos
seguintes compoñentes: a directora, o xefe de estudos, o xefe do departamento de Tecnoloxía,
a profesora responsable da páxina web do centro, e o coordinador TIC do centro, actuando este
último como coordinador do Plan Dixital.

Así mesmo, no Plan de Formación Permanente do Profesorado desenvolvido no centro, creouse
un grupo de traballo específico do Plan Dixital,  integrándose nel  os cinco compoñentes do
equipo do Plan Dixital.

A  análise  da  situación  do  centro  realizouse  a  través  das  ferramentas  para  a  diagnose  de
situación SELFIE e o Test de Competencia Dixital Docente (CDD).

Para a diagnose da situación en relación á competencia dixital, No mes de decembro de 2021, o
centro  utilizou  a  ferramenta  de  autoavaliación  SELFIE,  coa  finalidade  de  obter  en  liña  un
informe  de  autoavaliación  do  centro  (informe  SELFIE).  Esta  ferramenta,  desenvolta  pola
Comisión Europea ao abeiro do Marco Europeo para Organizacións Educativas Dixitalmente
Competentes  (DigCompOrg),  está  dispoñible  de  forma  gratuíta  para  todos  os  centros
educativos no sitio web https://education.ec.europa.eu/es/node/1736.

O  equipo  do  Plan  Dixital  encargouse  de  configurar  a  ferramenta  SELFIE,  organizar  o
desenvolvemento do test SELFIE no centro e asistir aos participantes durante a realización do
mesmo.

De xeito complementario, Entre o 8 de febreiro e o 7 de marzo de 2022, o profesorado do
centro realizou o test CDD baseado no marco DigCompEdu desde o seu perfil persoal. Este test
permite obter un Informe Individual coa valoración global do seu nivel competencial (A1-C2),
polas  áreas  deste  Marco e  devolve un detallado  feedback.  Así  mesmo,  xera  un Informe de
Centro, sempre que máis do 20% do profesorado do centro o teña completado, a fin de mostrar
resultados que sexan representativos.
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O Informe Individual  do test CDD permitirá ao centro educativo avanzar nas competencias
profesionais docentes relacionadas co ámbito dixital,  favorecendo  planificar unha formación
persoal  que  atenda  ao  nivel  de  partida  de  cada  docente.  Así  mesmo,  o  informe de  centro
permitirá planificar a liña de formación a través dos PFPP.

A partir do Informe SELFIE, o equipo do Plan Dixital elaborou un informe sobre Debilidades,
Ameazas, Fortalezas e Oportunidades (DAFO) para realizar a análise de situación e a definición
das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e actuacións.

Unha vez realizada a análise de situación a partir de toda a información reunida, o equipo do
Plan Dixital estableceu as áreas prioritarias e determinou os obxectivos a conseguir, tendo en
conta que teñen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, axustados a un marco
temporal, e contextualizados a áreas de mellora en relación coas do marco DigCompOrg.

Para a realización do seu traballo, o equipo do Plan Dixital contou en todo momento co apoio e
asesoramento  da  mentora  ADIX  asignada.  Así  mesmo,  no  desenvolvemento  do  grupo  de
traballo específico do Plan Dixital, contouse co apoio e orientación do asesor de formación do
ámbito Edudixital do Centro de Formación e Recursos de Pontevedra.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

 Descrición xeral  acerca da infraestrutura  dixital  do centro:  conectividade,
infraestruturas de voz e de datos (conexións cableadas e sen fíos)

- Conexión cableada de 1 xigabit por segundo de subida e de baixada (dato proporcionado pola
UAC a 16 de xuño de 2022).

- 10 teléfonos fixos IP 6865i, 1 teléfono sen fíos e 1 liña de fax. Numeracións no rango 51791-
51802.

-  Wifi  SIEGA dispoñible en todo o edificio principal,  pero con baixa cobertura nos pavillóns
deportivos.

- Wifi Abalar dispoñible en todo o edificio principal, e non dispoñible nos pavillóns deportivos.

-  Wifi corporativa edu.xunta.es dispoñible en todo o edificio principal,  e non dispoñible nos
pavillóns deportivos.
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Está pendente estender as wifis Abalar e edu.xunta.es aos dous pavillóns deportivos do centro,
actuación prevista no proxecto de infraestruturas de comunicacións para a reforma da rede
de comunicacións do centro, pendente de execución.

 Equipamento  dispoñible  e  identificación  dos  usos  segundo  as  seguintes
categorías:  aulas  dixitalizadas,  proxecto  Abalar,  equipos  de  xestión  e
administración,  departamento  de  Orientación,  uso  na  biblioteca,  equipos
para uso nas salas de profesorado e departamentos, aulas de informática,
outros usos e outro equipamento obsoleto

Preséntase  a  continuación  unha  lista  detallada  do  equipamento  dispoñible  que  se  atopa
obsoleto (nalgúns casos desde hai varios anos) e, por tanto, debe ser substituído canto antes.

Aulas dixitalizadas:
- 2 aulas, dotadas cada unha cun ordenador portátil HP ProBook 6560b XUGA 2011, Expdte.
Red.es 040/11-EDL4, 247052 – Portátil, do ano 2011, obsoleto, no posto do profesor. Nestas
aulas hai proxector Epson EMP-83H.
- 10 aulas, dotadas cada unha cun ordenador portátil Lenovo ThinkPad L540, Expdte. 52/2014,
Lote 2, 247052 – Ordenador Portátil, do ano 2015, obsoletos, no posto do profesor. Nestas aulas
hai proxector Epson EB-570.
- Outras  13 aulas dotadas con ordenador no posto do profesor e proxector, pero sen pizarras
interactivas:

· 1 aula con ordenador portátil Dell Latitude D820, Concurso SX-11/06-SU, do ano 2006-
2007, obsoleto.

· 2 aulas con ordenador de sobremesa Dell Optiplex 740 XUGA 2007, Concurso SXSI-
02/07, obsoletos.

· 1 aula con ordenador portátil Acer TravelMate 6592 XUGA 2007, Concurso SXSI 06/07,
obsoleto.

· 2 aulas con ordenador portátil Acer TravelMate 6593 XUGA 2009, Expediente 16/08
SU, 247052 Ordenador portátil, obsoletos.

· 1 aula con ordenador portátil Acer Extensa 5235, do ano 2009-2010, obsoleto.
· 1 aula con ordenador de sobremesa AMD Athlon (tm) II X3 450 Processor 3.20 GHz, do

ano 2010-2011, obsoleto.
· 1 aula con ordenador portátil Compaq Presario CQ57, do ano 2011, obsoleto.
· 4 aulas con ordenador portátil HP630, do ano 2012, obsoletos.

Proxecto Abalar, 6 aulas con equipos obsoletos:
-  Portátiles  profesorado:  6  equipos  Lenovo  ThinkPad  L520  XUGA 2012,  Expdte  SXSI-02/12,
247052 Ordenador Portátil, obsoletos.
-  Ultraportátiles alumnado:  XUGA 2012,  Expdte SXSI-01/12,  247423 Ordenador ultra-portátil,
obsoletos.
- Proxectores Epson EB-480.
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Equipos de xestión e administración:
- Equipo directivo: equipos Dell Optiplex 745 do ano 2006, Concurso SX-11/06-SU, obsoletos, e
Dell Optiplex 740 XUGA 2007 Concurso SXSI-02/07, tamén obsoletos.
- Auxiliar administrativa: ordenador de sobremesa AMD Athlon (tm) II X3 450 Processor 3.20
GHz, do ano 2010-2011, obsoleto.

Departamento de Orientación:
Equipo Dell Optiplex 745 do ano 2006, concurso SX-11/06-SU, obsoleto.

Uso na biblioteca:
- 1 ordenador de sobremesa para xestión do catálogo e do préstamo de libros AMD Athlon (tm)
II X3 450 Processor 3.20 GHz, do ano 2010-2011, obsoleto.
- 2 ordenadores de sobremesa Dell Optiplex 740 XUGA 2007 Concurso SXSI-02/07, obsoletos,
para utilización dos usuarios da biblioteca.
- 1 ordenador de sobremesa Dell Optiplex 740 XUGA 2007 Concurso SXSI-02/07, obsoleto, para
a radio escolar “Radio Malveiras” (actividade da biblioteca).

Equipos para uso nas salas de profesorado e departamentos:
- 8 ordenadores de sobremesa, adquiridos polo centro, para uso na sala de profesores.
- 5 ordenadores de sobremesa Dell Optiplex 740 XUGA 2007 Concurso SXSI-02/07, obsoletos,
para uso nos departamentos.

Aulas de informática:
Unha única aula de informática con 15 equipos para alumnos e 1 equipo para o profesor, con
máis de 5 anos de antigüidade. Datos dos equipos: XUGA 2016, Expediente 34/2016, 247520
Ordenador Persoal Sobremesa HP ProDesk 600 G2 MT. Proxector Epson EMP-83H.
O número de equipos para alumnos resulta insuficiente porque os grupos que utilizan a aula de
informática son de máis de 15 alumnos.  É necesario  duplicar  o número de ordenadores de
sobremesa de alumnos.
A dispoñibilidade horaria da aula de informática é insuficiente para cubrir as necesidades do
centro, polo que é necesario dotar do equipamento preciso para habilitar unha segunda aula de
informática.

Outros usos:
- 1 ordenador portátil Acer TravelMate 6593 XUGA 2009, Expediente 16/08 SU, obsoleto, que dá
servizo á sala de titorías, e que tamén se utiliza, cando se necesita, naquelas dependencias
dotadas con proxector que non contan con ordenador propio de forma permanente.
- 2 ordenadores de sobremesa Dell Optiplex 740 XUGA 2007, Concurso SXSI-02/07, obsoletos,
para  uso do alumnado na aula  taller  de  Tecnoloxía,  que  ademais  resultan insuficientes  en
número.

Outro equipamento obsoleto: Na relación anterior non se inclúen outros equipos antigos fóra
de uso, dotados pola Administración hai moitos anos, que resultan inutilizables dadas as súas
baixas  prestacións,  co  agravante  de  que  nalgúns casos  sofren avarías  irreparables  ou  cuxa
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reparación resulta pouco práctica, e que foron substituídos con equipamento adquirido polo
centro.

 Servizos dixitais educativos

O centro utiliza os seguintes servizos corporativos na súa actividade cotiá: XADE; páxinas web
dos  centros  en  Webs  Dinámicas;  aulas  virtuais  dos  centros  en  Webs  Dinámicas;  galería
fotográfica en Webs Dinámicas; correo corporativo @edu.xunta.gal; aplicación de comunicación
abalarMóbil para familias; servizo de comunicación espazoAbalar para profesorado e centros;
servizo de videoconferencia Eduxunta Webex, etc.

 Xestión do mantemento do equipamento do centro

O coordinador TIC do centro encárgase habitualmente de atender as incidencias leves que non
requiren maior intervención, así como de comunicar á Unidade de Atención a Centros aquelas
outras cuxa resolución non está ao seu alcance ou non lle compete.

Esporadicamente, cando se necesita, contrátanse os servizos dalgunha empresa especializada
para levar a cabo algunha actuación que o centro non pode acometer directamente cos seus
medios.

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

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. - 3 2,6 2,9 -
Profesorado - 2,5 2,5 2,3 -
Alumnado - - - - -

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

C- Infraestruturas e
Equipos

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

D- Desenvolvemento
profesional continuo

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

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

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

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

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

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. - 2,8 2,9 3,5 -
Profesorado - 2,5 2,6 3,1 -
Alumnado - 2,4 2,2 2,8 -
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H- Competencias dixitais
do alumnado

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

Test CDD:  Inclúese a información recollida nas táboas 1.3,  2.1, 2.2 e 2.3  do informe grupal do
TestCDD do centro.

Táboa TestCDD 1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 30 37 81,1%

PROVISIONAL 3 3 100,0%

INTERINO 6 6 100,0%

SUBSTITUTO 1 3 33,3%

OUTROS 1 1 100,0%

DESPRAZADO 0 0 0%

Táboa TestCDD 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

70,6 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)

Táboa TestCDD 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 66 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 67,5 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

F.P 81,2 Integrador/a (B1) 80,3 Integrador/a (B1)

Táboa TestCDD 2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 3 7,3%

A2 13 31,7%

B1 20 48,8%

B2 3 7,3%

C1 2 4,9%

C2 0 0%

TOTAL 41 100%

2.3. Análise DAFO

A partir  do Informe SELFIE e o TestCDD, 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.
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INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

- A conexión a Internet é lenta e pouco fiable.
- A insuficiente dotación de equipamento dixital limita 
a o uso das tecnoloxías dixitais no centro.
- No noso centro, a infraestructura dixital non respalda 
o ensino e aprendizaxe con tecnoloxías dixitais.
- No noso centro, o acceso a Internet para o ensino e 
aprendizaxe é insuficiente.
- Non temos suficientes dispositivos dixitais, 
propiedade do centro, que o alumnado poida utilizar 
cando os necesita.
- No noso centro non hai suficientes dispositivos 
dixitais para o seu uso no ensino.
- Non dispoñemos de asistencia técnica suficiente 
cando xorden problema coas tecnoloxías dixitais.

PERSOAL DOCENTE

- No noso centro respectamos os dereitos de autor e as 
licenzas de uso.
- O noso profesorado busca recursos educativos dixitais 
en liña.
- O noso profesorado utiliza tecnoloxías dixitais para a 
comunicación relativa ao centro educativo.
- O noso profesorado utiliza recursos educativos 
abertos.
- O noso profesorado crea recursos dixitais para reforzar
o seu labor de ensino.
- O noso profesorado utiliza entornos virtuais de 
aprendizaxe co alumnado.

- O profesorado non ten tempo para explorar como 
mellorar o seu método de ensino con tecnoloxías 
dixitais.
- No noso centro, o profesorado utiliza pouco ou nada 
tecnoloxías dixitais para que o alumnado reflexione 
sobre a súa aprendizaxe.
- O noso profesorado fomenta pouco a participación do 
alumnado en proxectos interdisciplinares utilizando as 
tecnoloxías dixitais.
- Utilizamos pouco as tecnoloxías dixitais para 
proporcionar retroalimentación adecuada ao alumnado.
- O noso profesorado utiliza pouco as tecnoloxías 
dixitais para facilitar a colaboración entre o alumnado.
- O noso profesorado utiliza pouco as tecnoloxías 
dixitais para avaliar as habilidades do alumnado.
- O noso profesorado utiliza pouco datos dixitais sobre 
alumnos concretos para mellorar a súa experiencia de 
aprendizaxe.
- O noso profesorado facilita pouco que o alumnado 
utilice tecnoloxías dixitais para documentar a súa 
aprendizaxe.
- Utilizamos pouco as tecnoloxías dixitais para 
fomentar a creatividade do alumnado.

PERSOAL NON DOCENTE

ALUMNADO

- No noso centro o alumnado aprende a actuar de forma 
responsable en Internet.

- No noso centro, o alumnado con necesidades 
educativas especiais non ten acceso a tecnoloxías 
asistenciais.
- No noso centro, a maioría do alumnado non aprende a 
codificar ou programar.
- No noso centro, o alumnado non aprende a resolver 
problemas técnicos que xorden ao utilizar tecnoloxías 
dixitais, ou o fai de modo insuficiente.
- Non temos suficientes dispositivos dixitais, 
propiedade do centro, que o alumnado poida utilizar 
cando os necesita.
- Non fomentamos suficientemente que o alumnado 
desenvolva habilidades dixitais para diferentes 
materias.

FAMILIAS
- A maior parte do alumnado, na casa, ten acceso a un 
dispositivo dixital (ordenador, portátil, tableta, móbil) 
adecuado para realizar o traballo escolar.

OFERTA - No noso centro non contamos con repositorios en liña
con suficientes materiais de ensino e aprendizaxe.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

- O centro emprega servizos dixitais educativos 
corporativos (web, aula virtual, videoconferencia, correo 
corporativo...) para difundir a información do centro e o 
ensino virtual.
- As familias reciben avisos e notificacións a través da 
aplicación abalarMóbil. Ademais pódense xustificar as 
faltas ou pedir titorías a través da mesma aplicación.
- No noso centro promóvese o emprego de software 
libre no ámbito educativo.
- No noso centro existen sistemas de protección de 
datos.

- No noso centro, os espacios físicos non facilitan o 
ensino e aprendizaxe con tecnoloxías dixitais.
- No noso centro non contamos cunha estratexia dixital.
- No noso centro colaboramos pouco para desenvolver 
a estratexia dixital do centro.
- Non avaliamos os nosos progresos en materia de 
ensino e aprendizaxe con tecnoloxías dixitais.
- Non temos medidas para identificar os retos que 
xorden coa aprendizaxe mixta, relacionados coas 
necesidades de aprendizaxe do alumnado e o seu 
contexto socioeconómico.
- O noso profesorado facilita pouco que o alumnado 
utilice tecnoloxías dixitais para documentar a súa 
aprendizaxe.
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS
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ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

- O noso profesorado ten acceso a posibilidades de 
desenvolvemento profesional continuo no relativo ao 
ensino e aprendizaxe con tecnoloxías dixitais.

- O apoio técnico insuficiente limita o uso das 
tecnoloxías dixitais no centro.
- A conexión a Internet é lenta e pouco fiable.
- A insuficiente dotación de equipamento dixital limita 
o uso das tecnoloxías dixitais no centro.
- O profesorado non ten tempo para explorar como 
mellorar o seu método de ensino con tecnoloxías 
dixitais.
- No noso centro non contamos con repositorios en liña
con suficientes materiais de ensino e aprendizaxe.
- No noso centro, o acceso a Internet para o ensino e 
aprendizaxe é insuficiente.
- Non temos suficientes dispositivos dixitais, 
propiedade do centro, que o alumnado poida utilizar 
cando os necesita.
- No noso centro non hai suficientes dispositivos 
dixitais para o seu uso no ensino.
- Non dispoñemos de asistencia técnica suficiente 
cando xorden problema coas tecnoloxías dixitais.
- A falta de tempo do profesorado limita o uso das 
tecnoloxías dixitais.

LEXISLACIÓN
- No noso centro, a maioría do alumnado non aprende a 
codificar ou programar.

CONTORNA

ANPA

OUTRAS ENTIDADES

- Non colaboramos con outros centros e/ou 
organizacións para apoiar o uso das tecnoloxías dixitais.
- Utilizamos pouco as tecnoloxías dixitais ao colaborar 
con outras organizacións.
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

A partir da valoración dos datos obtidos do informe SELFIE e da análise DAFO, establecéronse
áreas prioritarias e determináronse os obxectivos a conseguir, tendo en conta que teñen que
ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes e axustados a un marco temporal.

Os obxectivos establecidos,  contextualizados a áreas de mellora en relación coas do marco
DigCompOrg, son os seguintes:

Obxectivo 1: Promover a utilización de tecnoloxías dixitais  para que o alumnado reflexione
sobre a súa aprendizaxe.

Obxectivo 2: Utilizar tecnoloxías dixitais para colaborar con outros centros educativos.

Obxectivo 3: Crear unha estratexia dixital para o centro educativo.

Obxectivo 4: Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital.

Obxectivo 5: Utilizar as ferramentas Abalar para a comunicación entre a comunidade educativa.

Obxectivo 6: Conseguir que o alumnado se comunique co profesorado a través da aula virtual
Moodle.

Para cada un dos obxectivos precisáronse os seguintes aspectos:

• Ata onde queremos chegar  para  cada un dos  obxectivos e  con que  elementos.  Esta
información reportarana os indicadores e os seus valores de partida e de chegada.

• As  accións  para  conseguir  cada  obxectivo,  os  responsables  das  mesmas,  a
temporización, e os recursos necesarios.

Esta  información  recóllese  nas  táboas  que  se  expoñen  a  continuación.  As  mesmas  táboas
empregaranse para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

Área/s de mellora: Prácticas de avaliación (G)
OBXECTIVO 1: (1) Promover a utilización de tecnoloxías dixitais para que o alumnado reflexione sobre a súa aprendizaxe. Acadado

Responsable: Equipo do Plan Dixital Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2)
Nº de accións realizadas para promover as actividades de reflexión levadas a cabo co alumnado.

Valor de partida: (3) Non aplica (sen datos numéricos).

Valor previsto e data: (4) Polo menos 3 accións durante o curso 2022-23. 30/6/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA
FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO1.1: Establecer este obxectivo na 
programación xeral anual. Equipo directivo 30/09/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Presentar modelos de 
actividades para que o alumnado 
reflexione sobre a súa aprendizaxe .

Equipo do Plan 
Dixital.

15/12/2022 Aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Fomentar o intercambio de 
experiencias entre o profesorado do
centro. 

Equipo do Plan 
Dixital.

30/6/2023 Aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)
OBXECTIVO 2: (1) Utilizar tecnoloxías dixitais para colaborar con outros centros educativos (B3). Acadado

Responsable: Equipo de profesoras responsables do intercambio do departamento de lingua estranxeira Francés. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) N.º de contactos do alumnado do noso centro co alumnado estranxeiro a través das RR.SS. e do correo electrónico antes, durante 
e despois da realización do intercambio. Verificación mediante enquisas e supervisión do profesorado.

Valor de partida: (3) Non aplica (sen contactos previos)

Valor previsto e data: (4) Dous correos electrónicos, un vídeo grupal e un traballo por parella 
intercambiados.

1/6/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA
FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO2.1: Crear parellas de 
correspondentes e estabelecer o 
primeiro contacto entre elas.

Profesoras 
responsables do 
intercambio cun 
centro educativo 
francés.

15/12/2022
Equipos conectados á rede 
(móbiles, ordenadores, tablets)

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Elaborar vídeos e traballos 
para coñecerse entre si e fornecer 
información sobre cada país e 
rexión.

Profesoras 
responsables do 
intercambio cun 
centro educativo 
francés

30/5/2023

Equipos conectados á rede 
(móbiles, ordenadores, tablets) 
e software específico de edición
de vídeo e textos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Difundir a experiencia para 
toda a comunidade educativa a 
través da radio do IES O Carril e da 
páxina web.

Profesoras 
responsables do 
intercambio e 
equipo de radio do 
instituto.

1/6/2023

Equipos conectados á rede 
(móbiles, ordenadores, tablets) 
e equipo de radio escolar 
instalado na biblioteca do 
centro.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Fomentar a realización deste
tipo de actividades noutros 
departamentos

Equipo do Plan 
Dixital

15/12/2022

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Liderado (A)
OBXECTIVO 3: (1) Crear unha estratexia dixital para o centro educativo. Acadado

Responsable: Equipo do Plan Dixital. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Documento que recolle a estratexia dixital.

Valor de partida: (3) Non aplica (non hai ningunha estratexia dixital de centro).

Valor previsto e data: (4) Documento que trace os obxectivos prioritarios, un plan de acción e uns 
mecanismos de avaliación.

30/6/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA
FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO3.1: Determinar os obxectivos 
prioritarios 

Equipo do Plan 
Dixital

15/11/2022
SELFIE, DAFO, enquisas a 
departamentos didácticos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Elaborar unhas pautas e un 
plan de acción para acadar eses 
obxectivos prioritarios.

Equipo do Plan 
Dixital

15/6/2023 Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Presentar ao claustro Equipo de Dirección. 15/6/2023 Documento creado.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Colaboración e redes (B) 
OBXECTIVO 4  : (1) Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital (B) Acadado

Responsable: Vicedirección e departamentos relacionados. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Número de colaboracións con outras entidades.

Valor de partida: (3) Unha colaboración no curso 2021-22 (EduTecEmprende) e outras noutros anos académicos

Valor previsto e data: (4) Tres colaboracións 2ºTrimestre de cada curso académico

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN
(7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO4.1: Solicitar anualmente a 
incorporación do centro ao 
Programa EduTecEmprende

Xefe do 
Departamento de 
Tecnoloxía

Outubro/Novembro 

Equipamento informático, 
conexión a Internet e 
hardware para 
videoconferencia.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Solicitar as  charlas do plan 
director da Garda Civil e Policía 
Nacional sobre novas tecnoloxías.

Vicedirección 31/10/2022

Equipamento informático, 
conexión a Internet e 
hardware para 
videoconferencia.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Contactar con entidades 
para charlas de diferentes temas 
(orientación laboral, coñecemento 
profesional, medio ambiente, 
ciencia en galego, ...) 

Vicedirección 31/05/2023

Equipamento informático, 
conexión a Internet e 
hardware para 
videoconferencia.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.4:  Solicitar a participación no 
programa Navega con rumbo Orientación Según convocatoria

Equipamento informático, 
conexión a Internet e 
hardware para 
videoconferencia.

Pax 17 de 23



Área/s de mellora: Liderado (A)
OBXECTIVO 5: (1) Utilizar as ferramentas Abalar para a comunicación entre a comunidade educativa. Acadado

Responsable: Todo o profesorado. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de profesorado que se comunica coas familias mediante as ferramentas Abalar (Enquisa ao profesorado).
Porcentaxe de profesoras/es que se comunica coa persoa titora (Enquisa ás persoas titoras).

Valor de partida: (3) Non aplica (sen datos previos)

Valor previsto e data: (4) Profesorado-familias: 100%  profesoras/es   
Profesoras/es-persoas titoras: 100% das/os profesoras/es

30/6/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA
FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO5.1: Incluír este obxectivo na 
Programación Xeral Anual e no 
NOFC.

Equipo directivo 30/9/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Fomentar o uso das 
ferramentas de comunicación 
Abalar motivando ao profesorado 
nas reunións de inicio de curso.

Equipo directivo 20/6/2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Asistir ao profesorado nas 
dificultades que poidan atopar ao 
utilizar estas ferramentas.

Equipo do Plan 
Dixital

20/6/2023 Aula virtual.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Pedagoxía: apoios e recursos (E)
OBXECTIVO 6: (1) Conseguir que o alumnado se comunique co profesorado a través da aula virtual Moodle. Acadado

Responsable: Equipo directivo e equipo do Plan Dixital. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de alumnado que consegue establecer comunicación co profesorado a través da aula virtual Moodle.

Valor de partida: (3) Non aplica (sen datos previos)

Valor previsto e data: (4) 75% do alumnado 30/6/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA
FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO6.1: Crear/actualizar as contas de
usuario de todo o alumnado e de 
todo o profesorado na aula virtual.

Coordinador TIC 30/9/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: Ensinar ao alumnado a 
utilizar a aula virtual Moodle co fin 
de comunicarse co seu profesorado.

Persoas titoras coa 
apoio do equipo do 
Plan Dixital

30/10/2022
Equipo informático (non 
abonda) e conexión á rede.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3: Asistir ao profesorado na 
comunicación co alumnado.

Equipo do Plan 
Dixital

30/6/2023

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas

É necesario e urxente executar o proxecto de infraestruturas de comunicacións para a
reforma da rede de comunicacións do centro, que se atopa pendente de execución.

Necesidades de equipamento

Preséntase a continuación unha lista detallada do equipamento necesario.

Aulas dixitalizadas:
- Cómpre substituír 12 ordenadores portátiles obsoletos no posto do profesor de 12 aulas
dixitalizadas.

Os 12 portátiles obsoletos a substituír nestas 12 aulas son:
· 2 equipos HP ProBook 6560b XUGA 2011, Expdte. Red.es 040/11-EDL4.
· 10 equipos Lenovo ThinkPad L540, Expdte. 52/2014.

- Necesítase substituír 13 ordenadores obsoletos noutras 13 aulas dotadas con ordenador
no posto do profesor e proxector, pero sen pizarras interactivas.

Os 13 ordenadores obsoletos a substituír nestas 13 aulas son:
· 1 portátil Dell Latitude D820, Concurso SX-11/06-SU.
· 2 ordenadores Dell Optiplex 740 XUGA 2007, Concurso SXSI-02/07.
· 1 portátil Acer TravelMate 6592 XUGA 2007, Concurso SXSI 06/07.
· 2 portátiles Acer TravelMate 6593 XUGA 2009, Expediente 16/08 SU.
· 1 portátil Acer Extensa 5235, do ano 2009-2010.
· 1 ordenador AMD Athlon (tm) II X3 450 Processor 3.20 GHz, do ano 2010-2011.
· 1 portátil Compaq Presario CQ57, do ano 2011.
· 4 portátiles HP630, do ano 2012.

Proxecto Abalar, 6 aulas con equipos de profesorado e alumnado obsoletos:
- Débense substituír todos os ordenadores de profesorado e alumnado, todos obsoletos.

Os equipos obsoletos a substituír son:
· Profesorado: 6 portátiles Lenovo ThinkPad L520 XUGA 2012, Expdte SXSI-02/12.
· Ultraportátiles alumnado: XUGA 2012, Expdte SXSI-01/12.

- Precísanse tamén lámpadas e filtros de recambio para os 6 proxectores Epson EB-480.

Equipos de xestión e administración:
- Precísanse  5 ordenadores de sobremesa para substituír os ordenadores obsoletos do
equipo directivo e auxiliar administrativa.

Os equipos obsoletos a substituír son:
· 2 equipos Dell Optiplex 745 do ano 2006, Concurso SX-11/06-SU
· 1 equipo Dell Optiplex 740 XUGA 2007 Concurso SXSI-02/07.
· 2 equipos  AMD Athlon (tm) II X3 450 Processor 3.20 GHz, do ano 2010-2011.
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Departamento de Orientación:
- Substituír 1 ordenador obsoleto no posto da xefa do Departamento de Orientación.

O equipo obsoleto a substituír é:
· 1 Ordenador Dell Optiplex 745 do ano 2006, concurso SX-11/06-SU

Uso na biblioteca:
- Necesítanse 4 ordenadores de sobremesa para substituír 4 equipos obsoletos.

Os equipos obsoletos a substituír son:
· 1 equipo AMD Athlon (tm) II X3 450 Processor 3.20 GHz, do ano 2010-2011.
· 3 equipos Dell Optiplex 740 XUGA 2007 Concurso SXSI-02/07.

Estes  equipos  utilízanse  para  xestión  do  catálogo  e  do  préstamo  de  libros,  para
utilización dos usuarios da biblioteca e para a radio escolar “Radio Malveiras” (actividade
da biblioteca).

Equipos para uso nas salas de profesorado e departamentos:
- Precísanse 12 ordenadores de sobremesa para substituír  5 equipos obsoletos e para
dotar de 7 equipos máis.

Os equipos obsoletos a substituír son:
· 5 equipos Dell Optiplex 740 XUGA 2007 Concurso SXSI-02/07.

Estes  equipos  utilízanse  para  o  traballo  docente  que  realiza  o  profesorado  nos
departamentos cando non está dando clase nas aulas.

Aulas de informática:
-  Precísanse  15  ordenadores  de  sobremesa  de  alumnado  para  a  aula  de  informática
existente actualmente no centro.
-  Necesítase  ademais  con  urxencia  dotar  dunha  segunda  aula  de  informática  con  31
ordenadores de sobremesa, dos cales 30 son para alumnado e 1 para o posto de profesor.
- Precísanse 2 proxectores con resolución nativa Full HD (1920x1080), un para cada aula
de informática.

Este equipamento é necesario para impartir as seguintes materias: Programación en 2º
ESO,  Educación  Dixital  en  3º  ESO,  Tecnoloxías  da  Información  e  Comunicación  (ou
Dixitalización cando se aplique o novo currículo) en 4º ESO, Tecnoloxías da Información e
Comunicación I en 1º de bacharelato, Tecnoloxías da Información e Comunicación II en 2º
de bacharelato, Retoque Fotográfico Dixital en 2º de bacharelato. Nestas materias, pola
súa  natureza,  faise  un  uso  intensivo  (e  inevitable)  das  tecnoloxías  dixitais,  polo  que
cómpre utilizar esta aula e dispoñer dun ordenador por alumno en todas as horas de
clase correspondentes.

Porén, a dispoñibilidade horaria da única aula de informática coa que conta actualmente o
centro é insuficiente para cubrir as necesidades orixinadas pola presenza da Competencia
Dixital en todas as materias. Por iso é necesario e urxente dotar do equipamento preciso
para  habilitar  unha  segunda  aula  de  informática,  co  obxecto  de  poder  utilizala  polo
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menos algunhas horas nas materias Bioloxía e Xeoloxía en 1º,  3º e 4º de ESO, Cultura
Científica en 4º ESO, Proxecto Competencial en todos os cursos da ESO, 1ª e 2ª Lingua
Estranxeira en todos os cursos da ESO, Economía en 4º ESO e en 1º e 2º de bacharelato,
Linguaxe e Práctica Musical en 1º de bacharelato, Cultura Audiovisual e Fundamentos da
Arte en 1º e 2º de bacharelato, Métodos Estatísticos e Numéricos en 2º de bacharelato, así
como para actividades de formación de usuarios da biblioteca. Tamén se precisa para uso
esporádico  en  calquera  outra  materia,  o  que  resulta  imposible  sen  contar  con  esta
segunda aula de informática.

Aula taller de Tecnoloxía:
- Necesítanse 31 ordenadores de sobremesa, dos cales 30 son para alumnado e 1 para o
posto de profesor.
- Necesítase 1 proxector con resolución nativa Full HD (1920x1080) para esta aula.

Este equipamento é imprescindible para a docencia directa e o traballo dos alumnos nas
materias Tecnoloxía e Dixitalización en 1º ESO, Tecnoloxía en 2º ESO, Tecnoloxía en 4º
ESO,  Tecnoloxía  Industrial  I  en  1º  de  bacharelato,  Tecnoloxía  industrial  II  en  2º  de
bacharelato e Obradoiro de Robótica en 2º de bacharelato.

Equipos ultraportátiles para aula móbil:
-  Precísanse  2  carros  de  carga,  cada  un  deles  dotado  con  30  equipos  portátiles  ou
ultraportátiles, para poder dispoñer dunha aula móbil en cada unha das dúas plantas
superiores do edificio principal.

Este material está destinado ao trabllo dos alumnos naquelas materias e grupos que non
necesitan dun horario fixo na aula de informática, ou que non poden acceder a utilizala
por falta de dispoñibilidade horaria ou por incompatibilidade con outros grupos.

Outros usos:
-  Precísase  1  ordenador  portátil  para  utilizar  naquelas  dependencias  dotadas  con
proxector que non contan con ordenador propio de forma permanente, e para dar servizo
á sala de titorías.

Este  equipo  substituirá  ao  ordenador  portátil  Acer  TravelMate  6593  XUGA  2009,
Expediente 16/08 SU, obsoleto, que realiza actualmente as funcións indicadas.

Outro equipamento necesario: 
- Necesítanse lámpadas e filtros de recambio para proxectores de marca Epson, modelos
EMP-83H, EB-480 e EB-570.
- Necesítanse equipos de son de calidade con altofalantes autoamplificados en todas as
aulas que non dispoñen de pizarra interactiva con altofalantes incorporados.
- Precísase instalar alimentadores de corrente para garantir o correcto funcionamento
dos altofalantes das pizarras interactivas existentes nas aulas dixitalizadas.
-  Débese  revisar  o  funcionamento  de  todos  os  proxectores  e  pizarras  interactivas,
poñendo a punto aqueles cuxo funcionamento non é plenamente satisfactorio.
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4. Avaliación do plan

Seguimento do Plan de Acción e propostas de mellora (revisión)

-  Avaliación procesual: a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao
trimestre. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución das accións, a análise e
valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as
propostas de mellora. Para levala a cabo, unha vez ao trimestre revisarase o seguimento
das distintas accións nas táboas dos obxectivos do Plan de Acción.

- Avaliación final: a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao ano. Os
aspectos a  considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as
propostas  de  mellora.  Para  levala  a  cabo,  valorarase  se  se  acadaron  os  obxectivos  e
faranse propostas de mellora de cara ao seguinte Plan Dixital.

5. Difusión do plan

Antes do 30  de  xuño  de 2022,  o Plan Dixital  será dado a coñecer ao claustro e será
sometido a aprobación por parte do Consello Escolar. 

Unha vez aprobado polo Consello Escolar, o Plan Dixital será publicado na páxina web do
centro para a súa difusión entre toda a comunidade educativa.
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