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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

 Nome do centro: IES Otero Pedrayo, Ourense
 Dirección: Rúa Padre Feixoo, 14, 32005 Ourense
 Correo electrónico: ies.otero.pedraio.ourense@edu.xunta.gal
 Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesoteropedraioourense/

ETAPAS EDUCATIVAS

ESO BAC BAC ADULTOS ESA

Alumnado 318 246 49 14

PROFESORADO

DEFINITIVO NON DEFINITIVO

53 13

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

O IES Otero Pedrayo conta cunha  tipoloxía familiar do alumnado heteroxénea, tanto en

idade  como en  contexto  socioeconómico,  aspecto  que  consideramos  moi  positivo.  A maioría

desenvolve a súa actividade nos sectores secundario e terciario, predominando un nivel formativo

medio.

A nivel dixital e tralas enquisas pospandemia realizadas no centro, puidemos observar que

unha  porcentaxe  moi  elevada  de  alumnado  conta  con  equipos  informáticos  na  súa  vivienda

(arredor do 87%), así como unha alta conectividade nos seus fogares. Con todo, cómpre destacar

unha das principais eivas: fogares con varios irmáns/irmás e cun só equipo informático, polo que

se ven na obriga de compartir. 

Outro aspecto a suliñar, é a sensibilidade que o actual equipo directivo ten con todo o que

ten a ver coa mellora dixital. No Plan Anual está marcado como gran obxectivo o impulso das

novas tecnoloxías, cunha mellora de infraestruturas considerable. A día de hoxe, xa se levou a

cabo a renovación de todos os equipos da sala do profesorado ou a revisión dos equipos da aula

de informática.

É  evidente  que  a  pandemia  marcou  un  antes  e  un  despois  a  nivel  tecnolóxico.  A

incorporación da novas tecnoloxías en todas as materias é indiscutible e este Plan dixital vai supor

un importante pulo para darlle continuidade ao camiño xa emprendido. Desde hai catro anos, o
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centro conta con varios proxectos de innovación educativa, Plans Proxecta ( “Por 365 días de

respecto  e  igualdade”,  “Proxecto  deportivo  de  centro”  e  “Aliméntate  ben-  horto  escolar”);  oito

contratos programa de innovación (Inclúe-t, Iguala-t, Convive, Emociona-t, CPInnova, EDUnnova,

EDUescelencia  e  EDUsaúde).  Ademais,  conta  cun  Bacharelato  de  Excelencia  Científica  e

Matemática (STEMBAC), un Club de Ciencias, un Plan de formación permanente do profesorado

etc. O noso Proxecto Educativo de Centro verase reforzado cun Plan Dixital como o que agora

estamos a desenvolver, no que analizando a situación de partida, nos marquemos uns obxectivos

claros, interdisciplinares, que mellorarán a calidade educativa de todas as nosas materias. 

1.3. Breve xustificación do mesmo

O Plan Dixital de Centro enmarcase na normativa lexistaliva seguinte:

● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio,  de Educación,no que se

establece  que  as  Administracións  educativas  e  os  equipos  directivos  dos  centros

promoverán o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) na aula como

medio didáctico apropiado e valioso para levar a cabo as tarefas de ensino e aprendizaxe,

utilizando os marcos de referencia da competencia dixital que orienten a formación inicial e

permanente do profesorado e faciliten o desenvolvemento dunha cultura dixital nos centros

e nas aulas.

● 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, no que se sinala que os centros docentes elaborarán no curso 2021-2022 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 

● 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

O plan dixital de centro foi elaborado polo equipo de docentes que constituían o grupo de

traballo  PFPP creado para o devandito fin, e supervisados e polo mentor  ADIX.
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A resolución do 3 de setembro de 2021 indicaba a necesidade de que os centros educativos

elaborasen un plan dixital ao longo deste curso 21-22. Nese momento desde a dirección do centro

e a coordinación TIC (os membros do equipo de Dinamización TIC) empezouse a traballar niso.

Máis tarde, en novembro, déronsenos instrucións máis  concisas e indicóullenos  que iamos estar

titorizados na devandita tarefa polo mentor  Adix.

Creamos un grupo de traballo e desde aí fomos facendo en función dos prazos que se nos

deron para cada tarefa.

O grupo de traballo, constituído polo equipo directivo e o departamento de Tecnoloxía (onde

se atopan o Coordinador Abalar e  as coordinadora TIC), foise reunindo periodicamente (mínimo

dúas veces ao mes) para a elaboración dos distintos documentos que se nos ían solicitando,

entendendo que estes debía ser froito da reflexión común.

Non  foi  un  traballo  sinxelo,  eran  moitos  aspectos  e  datos  a  analizar  para  elaborar  un

documento que realmente fose de utilidade e que axude a mellorar  a realidade TIC do noso

centro.  Ademais,  debido aos cambios propiciados pola última reforma educativa,  o volume de

traballo  de todos os membros do equipo fixo que en moitos momentos vísemonos un pouco

desbordados.

A coordinadora  do  grupo  foi  xestionando  toda  a  información  /  formación  que  nos  ía

chegando dende o mentor  Adix  e transmitíndoa ao grupo de traballo  para a súa reflexión e

obtención de conclusións, para logo redactar os correspondentes documentos.

O planning de traballo foi o seguinte:

✔  Mes de Novembro: Presentar o SELFIE ao grupo de traballo. Alta no SELFIE. Redacción

das preguntas de centro.

✔ Mes de Decembro: Presentación da enquisa SELFIE  ao Claustro. 

✔ Mes de Xaneiro: Primeiro análise do resultados obtidos no SELFIE. Análise dos puntos

críticos. Primeira aproximación á DAFO.

✔ Mes de Febreiro: Presentación ao Claustro do Test CDD e solicitude da súa colaboración.

Análise conxunta dos resultados do SELFIE e do CDD. Elaboración do primeiro borrador da DAFO

cas achegas individuais de cada un.

✔ Mes de Marzo: redacción definitiva da DAFO e envío da mesma á Coordinación Adix para

a súa corrección. Corrección da DAFO cas achegas da Coordinación Adix.

✔ Meses  de  Abril-  Maio:  Formación  dende  a  ADIX  para  a  elaboración  do  seguinte

documento, os obxectivos do Plan Dixital. Comezamos co borrador dos obxectivos en función da

DAFO. Elaboración dos obxectivos (cambios continuos en función da información que se nos ia

achegado) e envío para a súa corrección. Reelaboración dos obxectivos cas achegas feitas dende

o mentor Adix.
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✔ Mes de Xuño: Elaboración do documento final.

Foi un traballo esixente pero esperemos que realmente valla a pena.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

⇨ INFRAESTRUCTURA  DIXITAL  DO  CENTRO:  CONECTIVIDADE  –  

INFRAESTRUTURAS DE VOZ E DE DATOS

✗ Rede  wifi  do  centro (ED_32008951),  rede  Abalar (correspondente  ao  equipamento

Abalar do centro con 7 puntos de acceso Wifi: aulas 2,3,4,6,7,8 e 9),  rede edu.xunta.es

(emitida en paralelo coa rede Abalar  polos mesmos AP´s e para acceso á mesma de

equipamento distinto dos ultraportátiles Abalar do alumnado)

✗ Conexións de rede cableadas nas diferentes aulas do centro e espazos como secretaría,

dirección, vicedirección, departamentos, sala do profesorado…

✗ Conexión telefónica  través de centralita

⇨ EQUIPAMENTO DISPOÑIBLE:  

Como xa indicaremos máis adiante na nosa  DAFO, unha das "fortalezas" do noso centro, é

que conta con equipamento informático en practicamente todas as aulas de docencia. Pero como

tamén  sinalaremos  nela,  a  nosa  principal  "debilidade"  é  que  a  maior  parte  destes  equipos

necesitan ser ou ben actualizados (cambio de  CPU ou RAM) ou directamente renovados por

outros, xa que están a dar grandes problemas de funcionamento.

✗ AULAS DE INFORMÁTICA:

(1) Esta foi a última dotación informática que o centro recibiu da Consellería.

Pax 6 de 55

AULAS DE INFORMÁTICA

16

CPU TooQ CLONICA 8 2021

Monitor Acer 16:9 4

Monitor Acer LCD 4

Canón proxector 1

TOTAL POSTOS 24

INFO ANEXO 
(EDIFICIO 
ANEXO)

Equipo Informático LENOVO 
Thinkcenter

CPU+MONITOR+TECLADO+
RATÓN

2016 (1)

Renovación por parte do centro de equipos obsoletos 
(equipos DELL y ASUS de la Xunta del 2005 y 2006)

(O ratio medio de alumnado e de 27 alumnos/as na ESO e 
29 en Bacharelato)



Nesta aula os principais problemas son:

✔ O número insuficiente de equipos (a ratio de alumnos é superior  a 25 na maioría dos

cursos)

✔ Parte dos equipos presentan problemas de funcionamento (14 de 25 equipos, un 56% dos

equipos).

✔ A conexión da internet é  moi inestable.  O último mes de curso xeramos incidencias

diarias á  UAC, porque, habendo conexión da internet no centro, a rede desta aula non

funcionaba,  estando  sen  conexión  practicamente  todo  o  mes.  Co  prexuízo  que  iso  a

provocado en materias que teñen esta aula como aula de traballo diario como foi TIC de 4º

ESO.  Foi desde a  UAC desde onde nos propuxeron que solicitemos unha "auditoría do

cableado de rede" para poder localizar o problema.
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AULAS DE INFORMÁTICA

Canón proxector 1 200??

11 2021

CPU 7 2010???

CPU 6 2010???

CPU 1 2010???

Monitor 8

Monitor 15 2007 XUGA

Monitor 1

TOTAL POSTOS 25

INFO OTERO 
(EDIFICIO 

PRINCIPAL)

CPU TooQ
Clónica

Renovación por parte do centro de equipos obsoletos 
(equipos DELL y ASUS da Xunta do 2005 y 2006)

Practicamente obsoletos e dando continuos problemas de 
funcionamento.

(O ratio medio de alumnado e de 27 alumnos/as na ESO e 
29 en Bacharelato)



✗ BIBLIOTECA

Biblioteca

CPU Clónico Tooq

Monitor AOC 215LM00041

CPU HP 500B MT 2010???

CPU Dell Optiplex 7045 2006

Monitor Dell AS501 2007

Monitor Dell AS501 2007

Proxector Acer 2010???

Rato xenérico 3

Teclado xenérico 3

Como se pode  observar dous dos equipos informáticos da biblioteca están obsoletos e

frecuentemente  repórtanse  incidencias,  tanto  polo  funcionamento  dos  mesmos,  como  por

problemas de conectividade (similares aos xa mencionados na aula de Informática do Edificio

Principal).
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✗ AULAS DIXITAIS:

AULAS DIXITAIS

AULA INCIDENCIAS

1

5

9

10

Lab idiomas

11

12

13

14

16

17

18

19

20

Op1 Falta portátil (Usando HP 620 de robótica)

Op2

Aula-Taller Tecnoloxía

Falta portátil (Usando sobremesa do centro)

Falta portátil
(Usando Compaq CQ58 de robótica)

Falta portátil (Usando Compaq CQ58 de 
robótica)

Aula Plástica edificio 
anexo (falta portátil)

Estes equipos foron enviados pola Consellería no 2015 (son uns  Lenovo  Thinkpad  L540)
dos cales varios xa se han estragados e o Centro tivo que substituír por outros equipos.

Estas aula atópanse no Edificio Principal que foi para o cal a Consellería enviou dotación,
non así para o edificio Anexo, para o cal non se recibiron equipos procedentes da Consellería.
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✗ AULAS ABALAR:

Estas aulas atópanse o o Edificio Principal (Histórico).

Os equipos destinados ao un por parte do profesorado para a docencia:

AULAS ABALAR

AULA INCIDENCIA

2

3

4

6

7

8

Sen ordenador Abalar
Usando Acer dept tecnología

Incidencia abierta UAC
Ticket 929616
Sen proxector

Sen ordenador Abalar (robado)
Usando Compaq de robótica

Con respecto aos equipos do alumnado, ultra portátiles Intel  Atom  TM  N450 1.66 HZ,

aproximadamente un terzo deles non funcionan (con incidencia aberta e non resolta por parte da

UAC) e o resto están obsoletos co cal non son funcionais para a práctica educativa.

✗ AULAS DIXITALIZADAS:

Con este termo "dixitalizadas" referímonos a aquelas aulas, a maioría delas situadas non o o

Edificio  Principal,  senón  no  edificio  Anexo  (antigo  CEIP  Irmáns  Villar),  que  tiveron  que  ser

dixitalizadas con recursos propios do centro, xa que non se recibiu dotación da Consellería para

iso.
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Aula Tecnoloxía da informática Aula 2.2
CPU HP CPU HP

Cañón Acer Canón Epson EB-S05

Monitor LG 22M37A Monitor LG 22M37A

Altofalantes Logitech Altofalantes Logitech

Aula B.1
CPU HP

Canón proxector Acer Aula 2.3
Monitor LG 22M37A CPU DELL Optiplex 7010

Altofalantes Logitech Canón Epson EMP-83H

Aula B.2 Monitor LG 22M37A

CPU DELL Optiplex 7010 Altofalantes Logitech

Canón Epson EB-E01 Aula 2.4
Monitor LG 22M37A CPU DELL Optiplex 7010

Altofalantes Logitech Canón Epson EMP-83H

Aula B.3 Monitor LG 22M37A

CPU HP Altofalantes Logitech

Canón Epson EB-E20 Aula PlásticaOtero 1
Monitor LG 22M37A CPU PrimuxTech

Altofalantes Logitech Monitor LG Flatron E1942 CA

Aula 1.1+1.2 Proxector Acer X118

CPU Lenovo Thinkcenter Rato xenérico

Canón Epson EMP-83H Teclado xenérico

Monitor LG 22M37A Aula Plástica Otero 2
Altofalantes Logitech CPU HP

Aula 1.3 Monitor Dell

CPU ????? Proxector Acer

Canón Epson EB-S05 Rato xenérico

Monitor LG 22M37A Teclado xenérico

Altofalantes Logitech Capela

Aula 1.4 CPU Clónico

CPU DELL Optiplex 7010 Monitor Acer AL1751B

Canón Epson EB-S05 Proxector Optoma ES520

Monitor LG 22M37A Rato xenérico

Altofalantes Logitech Teclado xenérico

Aula 2.1
CPU DELL Optiplex 7010

Canón Epson EMP-83H

Monitor LG 22M37A

Altofalantes Logitech

Gran parte deste equipamento dixital  necesita ser renovado ou cambiado,  xa que estes

equipos son do 2006 (cando se inaugurou o edificio como parte do Otero Pedrayo). 
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✗ EQUIPOS DE XESTIÓN E DE ADMINISTRACIÓN:

Cada un dos cargos directivos (dirección, xefatura de estudos, secretaría e  vicedirección)

conta cun equipo informático, así como cada un dos dous administrativos do centro.

✗ SALA DO PROFESORADO:

Na sala do profesorado cóntase con oito equipos informáticos adquiridos neste curso 2021-

22  a  cargo  do  centro  xa  que  o  anteriores  catro  equipos  que  había  estaban  completamente

obsoletos (anteriores a 2007).

✗ DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:

Con respecto ao equipamento dixital dos departamentos didácticos vai estar recolleito como

obxectivo do Plan Dixital para o curso 2022-23 o inventariado dos mesmos. O que podemos dicir,

ata  ter  datos  máis  concretos,  é  que  a  maioría  dos  equipos  son  anteriores  a  2014,  que

practicamente  todos  son  recursos  renovados  (RAM  e   CPU)  por  parte  do  centro  ou  dos

departamentos e que a maioría necesitan un cambio ou unha renovación.

✗ AULA TALLER DE TECNOLOXÍA:

AULA TALLER DE TECNOLOXÍA

Portátil 1 Lenovo  IdeaPad  15ALC6 2022

Portátil 1 Lenovo IdeaPad 15ALC7 2022

Portátil 1 Lenovo IdeaPad 15ALC8 2022

1 HP 420e 200????

1 Lenovo 200????

10 DELL Optiplex 7040 2007

Monitor 7 Acer AL1751B 2005

Monitor 1 Acer X193HQ 200????

1 Asus 2005

Usado para 
robótica

Usado para 
robótica

Usado para 
robótica

Portátil (1) Usado para 
robótica

Portátil (1) Usado para 
robótica

CPU (1)

CPU (1)

(1) Completamente obsoletos.
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No taller de Tecnoloxía cóntase cunha serie de equipos para a materia de Robótica e para

poder traballar con eles no taller. Como aparece na relación de equipos os de sobremesa son

anteriores ao 2008 e están obsoletos. Dos cinco portátiles cos que se conta para a materia de

robótica, dúas deles están totalmente obsoletos. Os equipos novos, os tres  Lenovo  IdeaPad 15

ALC7 foron xestionados desde os recursos do centro e cedidos a robótica de xeito provisional.

Como indicabamos ao principio do apartado queremos deixar constancia que a "aparente"

dixitalización do noso centro é iso, "aparente". Xa que aínda que se conta con equipos a maior

parte deles atópanse obsoletos, e os que foron renovados ou cambiados nos últimos anos fórono

por con recursos do propio centro, xa que a última dotación de equipos que se recibiron por parte

da Consellería foron 20 equipos informáticos en 2016, para un centro que supera os 700 alumnos/

as.

⇨ SERVIZOS DIXITAIS:  

✗ Web do centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesoteropedraioourense/)
✗ Aula virtual
✗ Espazo Abalar 

⇨ XESTIÓN DO MANTEMENTO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO:  

✗  Coordinador Abalar
✗ Servizo externo contratado
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Resultados do SELFIE do Centro.

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP
Ed. Post

sec.

A -Liderado

Equipo Direct. 4,2 3,4

Profesorado 3,5 3,2

Alumnado - -

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 4,2 3

Profesorado 3,2 2,5

Alumnado 2,9 2,3

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,4 4,5

Profesorado 3,8 3,5

Alumnado 3,5 2,9

D-
Desenvolvemento

profesional
continuo

Equipo Direct. 3,9 3,7

Profesorado 3,6 3,3

Alumnado - -

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4,7 3,4

Profesorado 3,8 3,9

Alumnado 3,9 3,8

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo Direct. 4 3

Profesorado 3 2,9

Alumnado 3,2 2,7

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 3,8 4,1

Profesorado 2,8 2,8

Alumnado 2,9 2,2

H- Competencias
dixitais do
alumnado

Equipo Direct. 4,2 4,7

Profesorado 3,7 3,6

Alumnado 3,4 3
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Test CDD: 

1.3. Participación segundo perfil do profesorado:

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 34 52 65,4%

PROVISIONAL 8 12 66,7%

INTERINO 5 8 62,5%

SUBSTITUTO 3 6 50%

DESPRAZADO 1 1 100%

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro

Puntuación media do
test (sobre 192)

Nivel de competencia
Puntuación media do
test en Galicia (sobre

192)

Nivel de competencia
en Galicia

68,7 Integrador/a (B!) 76,4 Integrador/a (B!)

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 69,1 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 70 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

ESA 39,7 Explorador/a (A2) 75,9 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado
participante neste nivel

A1 2 3,9%

A2 26 51%

B1 16 31,4%

B2 4 7,8%

C1 2 3,9%

C2 - -

TOTAL 50 98,00%
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2.3. Análise DAFO

A partir  do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xenerou unha análise DAFO que

permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas

fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

INFRAESTRUTURAS
- EQUIPAMENTO

C2_Equipamento informático para 

a docencia en todas as aulas.

C5_Disposición do equipo 

directivo de mellorar a asistencia 

técnica.

C15_Existen equipos a 

disposición do alumnado con 

necesidades. 

C7_Correcta xestión na protección

de datos.

Mantemento e optimización dos 

equipos informáticos existentes.

C3_Conexión de Internet pouco 

fiable. 

C14_Limitación dos espazos TIC,

 aulas informáticas insuficientes 

para a demanda existente

C2_A maior parte dos equipos 

informáticos das aulas deberían 

ser renovados.

C5_Descoñecemento das canles 

para solicitar asistencia técnica

C8_Falta de equipos para o 

alumnado nas aulas

PERSOAL
DOCENTE

A3_Apoia as novas modalidades 

de ensino.

D1_Reflexiona sobre a 

necesidade de DPC no relativo á 

ensinanza con 

tecnoloxía dixital e busca 

actividades de formación básicas .

Emprega as tecnoloxías dixitais 

para a súa aprendizaxe persoal.

Participa en actividades de 

aprendizaxe profesional para o 

desenvolvemento da competencia 

dixital docente

E4_Emprega as TIC para a 

comunicación coa comunidade 

A4_A maior parte do profesorado 

considera que lle falta  tempo para

 explorar novas formas de ensino 

con tecnoloxías dixitais

B2_Falta de debate e reflexión 

sobre as vantaxes e desavantaxes 

do emprego

 das tecnoloxías dixitais para 

mellorar o ensino e a aprendizaxe.

F1_Non adoita  empregar as  TIC 

para adaptarse necesidades 

alumnado.

F6_Falta de proxectos 

interdisciplinares. 

G1_Non empregan as TIC nas 

actividades de  avaliación do 
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educativa

E1_Usa recursos educativos 

dixitais de xeito habitual.

Todo o profesorado conta con AV 

en funcionamento e ten 

competencia 

dixital básica para o seu manexo.

alumnado.

G3_Non empregan as TIC para 

recibir un feedback do seu traballo.

G5_Non empregan as TIC para 

promover a aprendizaxe 

autorregulada e autónoma do 

alumnado, promovendo 

actividades de auto e 

heteroavalición 

empregando as TIC.

A maioría no crean materias 

dixitais propios. 

Non adoitan empregar REAS ni 

compartir recursos  dixitais propios.

Non existe cultura de traballo 

colaborativo en redes por parte do 

profesorado.

Está mais afeito ao emprego 

doutro tipo de software que non ao 

software libre.

PERSOAL NON
DOCENTE

ALUMNADO C8_Existencia de equipos 

informáticos do centro que 

se poden ceder ao alumnado que 

o necesite. 

O centro facilita que aprendan a 

verificar a información (H4), 

crear contidos dixitais (H7) e 

"navegar" de xeito seguro (H1).  

H7_O alumnado aprende a crear 

contidos dixitais e a comunicarse 

usando tecnoloxías dixitais

Ten unha actitude positiva cara ao 

emprego das TIC no seu proceso 

C8_O alumnado ten limitado o 

acceso aos equipos informáticos 

no centro pola falta de aulas de 

informáticas  e  pola  falta de 

equipos 

informáticos para o alumnado nas 

aulas.

C13_Desde o centro non se 

considera a posibilidade de que o 

alumando

 traia o seu propio dispositivo.  

Considera que non sabe verificar 

información (H4) nin navegar de 
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de

aprendizaxe

xeito seguro (H1) e que non saben 

dar crédito ao traballo alleo na 

Internet (H6).

O alumnado non aprende a 

codificar ou programar nin a 

resolver problemas

técnicos que xorden ao utilizar 

tecnoloxías dixitais

FAMILIAS

Atópanse receptivas ás melloras 

relacionadas coas TIC. 

Emprego das TIC para a 

comunicación.

OFERTA

Disposición por unha parte do 

profesorado a reflexionar sobre á 

implantación 

do Edixgal.

Reticencia da maior parte do 

profesorado á implantación do 

Edixgal.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

A3_Plan Dixital "implícito" e 

accións de mellora dixital.

C11_Medidas identificar as 

necesidades dixitais alumnado.

C12_Apoio ás necesidades 

dixitais do alumnado debidas á 

súa

situación socioeconómica.

A3_Apoio a novas modalidades de

ensino proporcionando recursos

técnicos e de formación.

Apoio ao traballo dende as aulas 

virtuais.

Existen canles de comunicación 

entre as diferentes etapas do 

centro.

A1_Non existe un Plan Dixital 

"escrito".

A4_Falta de tempo para explorar o 

ensino dixital 

B1_Non existe avaliación dos 

progresos no ensino con 

tecnoloxías 

dixitais.

C16_Non existe, nin se ten en 

mente, a creación dun repositorio 

de recursos

dixitais.

O profesorado descoñece as 

canles para solicitar asistencia 

técnica.
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Posible achega de equipos 

informáticos. 

Futura inversións da 

administración na  

transformación 

dixital dos centros.

Cursos de formación ofertados 

en FPROFE

Cursos de Formación 

Permanente del Profesorado

organizados dende o CEFORE.

Lentitude na xestión de incidencias 

técnicas por parte da UAC. 

Dotación insuficiente de medios. 

A4_Falta de tempo para explorar o 

ensino dixital por exceso de 

burocracia, 

Currículos moi amplos,ratios 

elevadas, adaptación aos cambios 

lexislativos…

Problemas de conectividade que 

non podemos arranxar pola nosa 

conta, senón

que  o ten que resolver a UAC  e 

non o resolve.

Falta de tempo para trasladar a aula

os cambios metodolóxicos

LEXISLACIÓN
Fomento da elaboración dun 

Plan Dixital de Centro.

Continuos cambios lexislativos e 

curriculares que implican que o 

profesorado teña

que adicar gran parte do seu tempo 

a reprogramar as súas materias 

para adaptarse

a estes cambios.

CONTORNA

Posibilidade de mellorar a 

conexión de Internet si a UAC o 

permite .

Fenda dixital asociada a problemas 

socioeconómicos.

ANPA
Boa disposición ante as 

iniciativas dixitais.

OUTRAS
ENTIDADES

Cursos de formación do 

profesorado no ámbito das

TIC organizados dende distintas 

organizacións sindicais.

Actividades de formación 

B3_Non existen grupos de traballo 

colaborativos en rede.

Non existe colaboración con outros 

centros ou entidades empregando 

as TIC.
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promovidas dende o Concello.

Oportunidades de formación 

ofertadas dende diferentes

entidades: AMTEGA, CeMIT, 

Tecnópole...
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións
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“Área/s de mellora”: LIDERADO (A)

OBXECTIVO 1 : Promover a comunicación entre os titores/as e as familias mediante o uso da ferramenta AbalarPro  Acadado

RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% de titores/as  que realizan as comunicacións ás familias a través do sistema AbalarPro (Instrumento: Enquisa)

Valor de partida 0% de titores/as

Valor previsto e data 50% de titores/as 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO1.1: Creación un 
grupo de traballo 
encargado da 
formación e da 
mentorización sobre o 
programa AbalarPro

⇨ Equipo 
directivo

1/10/2022

✗ Correo corporativo, ABALAR ..
✗ Membro del equipo directivo 

asignado al grupo, coordinador/a 
TIC, coordinador/a ABALAR.

✗ Acta de constitución do grupo de 
traballo e acordos tomados.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Fomento da 
titorización entre 
iguais para formar as 
persoas titoras na 
ferramenta AbalarPro

⇨ Profesores 
grupo de 
traballo

22/12/2022

✗ Dispositivos móbiles
✗ Correo corporativo, ABALAR
✗ Xefatura de Estudos
✗ Profesores titores programa

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Potenciación 
do uso de AbalarPro 
mediante o envío de 
notificacións periódica

⇨ Titores/as
⇨ Xefatura de

estudos
20/06/2023

✗ Dispositivos móbiles
✗ Correo corporativo, ABALAR
✗ Xefatura de Estudos
✗ Titores grupos

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: COLABORACIÓN E REDES (B)

OBXECTIVO 2: Consolidar a presencia do centro en redes sociais e internet.  Acadado

RESPONSABLE: Vicedirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% das actividades realizadas reflectidas na páxina web e nas redes sociais do centro (Memoria Anual)

Valor de partida 80% das actividades realizadas reflectidas na web e nas redes sociais

Valor previsto e data 90% das actividades realizadas reflectidas na web e nas redes sociais Final de curso 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA PREVISTA

FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO2.1: Reporte dos 
departamentos didácticos, 
biblioteca, club de 
ciencias… das actividades 
desenvoltas, cunha 
pequena recensión da 
actividade realizada.

⇨ Encargados 
das distintas 
actividades.

⇨ Vicedirección

15/06/2023

✗ Correo corporativo
✗ Xefes de 

departamento
✗ Coordinadores clubs 

ciencias, biblioteca..
✗ Vicedirección
✗ Coordinadores 

TIC/Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.1: Difusión das 
actividades na web do 
Centro e nas distintas redes
sociais do mesmo 
(Facebook e Instagram)

⇨ Vicedirección
⇨ Coordinación 

TIC / Abalar
15/06/2023

✗ Redes sociais 
corporativas 
(Facebook, 
Instagram..)

✗ Web do Centro
✗ Vicedirección
✗ Coordinadores 

TIC/Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

Pax 24 de 55



“Área/s de mellora”: COLABORACIÓN E REDES (B)

OBXECTIVO 3 :
Fomentar a participación do alumnado en actividades relacionadas cas TIC promovidas
por distintas entidades

 Acadado

RESPONSABLE: Vicedirección Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO N.º de participacións con outras entidades (Memoria Anual)

Valor de partida 1 participacións no 21/22 (charlas, videochamadas, obradoiros...)

Valor previsto e data 3 participacións no 22/23 (charlas, videochamadas, obradoiros...) 30/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN
DA ACCIÓN

ESTADO

AO3.1 : Analise, comunicación e 
difusión as propostas/achegas de 
distintas entidades de actividades 
relacionadas cas TIC (Tecnópole, 
AMTEGA, USC, EduCaixa ...)

⇨ Vicedirección
⇨ Coordinación

Tic
20/05/2023

✗ Webs das distintas entidades
✗ Correos informativos que se 

vaian achegando de distintas
entidades

✗ Correo corporativo
✗ Vicedirección
✗ Coordinación TIC/ Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2 :Solicitude de participación 
naquelas actividades que os 
departamentos consideren 
interesantes

⇨ Vicedirección 30/04/2023
✗ Correo corporativo
✗ Vicedirección

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3 : Avaliación do grado de 
satisfacción do alumnado e do 
profesorado e o impacto sobre a 
valoración / importancia das TIC.

⇨ Vicedirección
⇨ Coordinación

TIC
30/05/2022

✗ Enquisa de satisfacción
✗ Coordinación TIC/ Abalar
✗ Aulas Virtuais
✗ Vicedirección
✗ Alumnado participante 

actividades

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: COLABORACIÓN Y REDES (B)

OBXECTIVO 4:
Continuar co proxecto das  audioguias para as pezas do museo ( MUPEGA), en leste caso vídeo 
guías con linguaxe de signos.

 Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO 

% pezas do museo para as que se xerou  QR para a guía en linguaxe de signos.

Valor de partida 0% de pezas do museo con QR para a guía en linguaxe de signos

Valor previsto e data 40% de pezas do museo con QR para a guía en linguaxe de signos. Maio do 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA

PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN 

ESTADO 

AO4.1:  Análise  das
pezas polas que se vai
a  comezar  a
dixitalización

⇨ Coordinación
do Clube de 
Ciencias

30/10/2022

✗ Pezas do museo
✗ Actas de reunión do Club de 

Ciencias
✗ Membros do Club de Ciencias

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2:  Gravación dous
vídeos explicativos dás
pezas  en   linguaxe  de
signos  por  parte   do
alumnado participante.

⇨ Coordinación
do Clube de 
Ciencias

30/04/2023

✗ Alumnado do Club de Ciencias
✗ Profesores colaboradores
✗ Cámara de vídeo
✗ Equipo de son
✗ Equipos informáticos
✗ Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3:  Subir a Internet
os vídeos, xeración dos
QR,  e  colocación  dos
carteis  nas  vitrinas
correspondentes.

⇨ Coordinación
do Clube de 
Ciencias

30/05/2023

✗ Alumnado do Club de Ciencias
✗ Profesores colaboradores
✗ Equipos informáticos
✗ Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)

OBXECTIVO 5 : Actualizar os equipos informáticos das Aulas de Informática.  Acadado

RESPONSABLE: Persoa coordinadora das TIC/Abalar Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Porcentaxe de equipos informáticos con hardware anterior a 2014 actualizados

Valor de partida 30% de equipos informáticos actualizados.

Valor previsto e data 60% de equipos informáticos actualizados 1/03/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA PREVISTA

FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO5.1: Análise as 
necesidades de cada 
equipo das Aulas de 
Informática

⇨ Persoa 
coordinadora 
das TIC /Abalar

15/11/2022

✗ Inventario TIC
✗ Rexistro 

incidencias TIC 
curso anterior.

✗ Coordinador 
TIC/Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Solicitude  os discos
duros sólidos e a 
ampliación de da memoria 
RAM equipos máis 
obsoletos

⇨ Persoa 
secretaria do 
Centro.

⇨ Dirección

30/11/2022

✗ Secretaría 
/Dirección

✗ Correo 
coorporativo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3 :Instalación os 
discos duros sólidos e a 
ampliación de da memoria 
RAM equipos máis 
obsoletos

⇨ Persoa 
coordinadora 
das TIC / Abalar

1/02/2023

✗ Coordinador 
TIC/Abalar

✗ Discos duros / 
Memorias RAM

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)
OBXECTIVO 6 : Actualizar os equipos informáticos das Aulas de docencia  Acadado

RESPONSABLE: Persoa coordinadora das TIC/Abalar Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Porcentaxe de equipos informáticos con hardware anterior a 2014 actualizados

Valor de partida 0% de equipos informáticos actualizados.

Valor previsto e data 40% de equipos informáticos actualizados 1/03/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA PREVISTA

FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO6.1:Análise as 
necesidades de cada 
equipo das Aulas de 
docencia

⇨ Persoa 
coordinadora 
das TIC 
/Abalar

15/11/2022

✗ Inventario TIC
✗ Listado de 

incidencias 21/22
✗ Coordinador 

TIC/Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2:Solicitude  os 
discos duros sólidos e a 
ampliación de da 
memoria RAM equipos 
máis obsoletos

⇨ Persoa 
secretaria do 
Centro.

⇨ Dirección

30/11/2022

✗ Secretaría/
Dirección.

✗ Correo 
corporativo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3:Instalación os 
discos duros sólidos e a 
ampliación de da 
memoria RAM equipos 
máis obsoletos

⇨ Persoa 
coordinadora 
das TIC / 
Abalar

1/02/2023

✗ Coordinador 
TIC/Abalar

✗ Discos duros y 
memorias RAM

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)
OBXECTIVO 7: Definir unha canle de comunicación das incidencias relacionadas cos equipos dixitais.  Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Si/Non está definida unha canle de comunicación das incidencias relacionadas cos equipos dixitais

Valor de partida Non está definida

Valor previsto e data Si está definida
Finais do mes de 
Setembro

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO7.1: Creación
 dun grupo de traballo para 
debater e elixir unha canle para a 
comunicación das incidencias 
relacionadas cos equipos dixitais.

⇨ Dirección 30 / 09 / 2022

✗ Ferramentas 
institucionais de 
comunicación interna:
correo corporativo, 
ABALAR ..

✗ Membro del equipo 
directivo asignado al 
grupo

✗ coordinador/a TIC, 
coordinador/a 
ABALAR.

✗ Acta de constitución 
do grupo de traballo e
acordos tomados.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)

OBXECTIVO 8:
Poñer en práctica o uso da canle de comuniciación de incidencias relativas a 
equipamento  dixital

 Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% de incidencias notificadas pola nova canle

Valor de partida 0% incidencias notificadas pola nova canle

Valor previsto e data 50% incidencias notificadas pola nova canle. 15/02/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA PREVISTA

FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO8.1: Difusión da nova canle
para a comunicación de 
incidencias TIC.

⇨ Dirección/
Secretaria

15 de Octubre

✗ Claustro inicial de 
curso

✗ Correo corporativo
✗ AV do profesorado
✗ Xefatura de Estudos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.2: Testeo da canle 
elexida a partir do n.º de 
incidencias notificadas por 
esta vía durante o primeiro 
mes de emprego

⇨ Coordinación
TIC

30/11/2022

✗ Rexistro de 
incidencias resoltas.

✗ Coordinación 
TIC/Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.3: Avaliación do grado 
de satisfaccion do 
profesorado ca nova canle

⇨ Dirección 20/12/2022 

✗ Enquisa online
✗ AV do profesorado
✗ Correo corporativo
✗ Coordinación TIC 

/Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)
OBXECTIVO 9: Dispor dunha asistencia técnica externa para resolver as incidencias dos dispositivos dixitais.  Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

SI / NON se dispón dunha asistencia técnica externa para resolver as incidencias dos dispositivos dixitais

Valor de partida NON se dispón dunha asistencia técnica externa

Valor previsto e data SI se dispón dunha asistencia técnica externa Novembro 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO9.1: Revisión das 
incidencias do curso 
anterior (tipo de 
incidencia, tempo de 
resolución, dificultade 
técnica da súa 
resolución)

⇨ Coordinación 
Tic / Abalar

30/10/2022

✗ Rexistro de incidencias 
técnicas curso 21/22

✗ Coordinación TIC / 
Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO9.2: Petición de 
orzamentos a 
empresas adicadas a 
asistencia técnica.

⇨ Secretaría 15/11/2022

✗ Correo cooportativo
✗ Webs empresas 

adicadas á asistencia 
técnica

✗ Secretaría do Centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO9.3: Valoración dos 
orzamentos e 
adxudicación á 
empresa máis idónea

⇨ Dirección
⇨ Secretaría

30/11/2022

✗ Orzamentos recibidos
✗ Secretaría do Centro
✗ Dirección
✗ Coordinación TIC /  

Abalar
✗ Equipos dixitais

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO9.4: Revisión das 
incidencias no 
presente curso e 
comparativa cos 
resultados obtidos do 
curso anterior

⇨ Coordinación 
Tic / Abalar

30/05/2023

✗ Rexistro de incidencias 
técnicas curso 22/23

✗ Follas rexistro traballo 
empresa asistencia

✗ Coordinación TIC

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)

OBXECTIVO 10 :
Establecer e por en marcha un protocolo para detectar e xestionar as necesidade TIC do 
noso alumnado

 Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

SI / NON existe un protocolo para detectar e xestionar as necesidades TIC do noso alumnado

Valor de partida Non existe un protocolo explícito

Valor previsto e data Si existe un protocolo explícito para a detección e xestión de necesidades TIC 1º trimestre do 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO10.1: Creación un 
grupo de traballo 
encargado de debater, 
analizar e establecer un 
protocolo de detección 
de necesidades e da 
xestión dos recursos de 
empréstito do centro.

⇨ Dirección 30 / 10 / 2022

✗  Correo corporativo,
✗ Acta de constitución do 

grupo de traballo e 
acordos tomados

✗ Dirección
✗ Coordinación TIC/Abalar
✗ Membro Orientación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO10.2: Difusión do 
protocolo de detección 
aos titores/titoras 
encargados de obter a 
información de posibles 
necesidades

⇨ Xefatura de 
estudos

15 / 11 / 2022

✗ Correo corporativo
✗ Documento do protocolo
✗ Xefatura de estudos
✗ Titores

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO10.3: Avaliación  do 
grado de satisfacción do 
alumnado / titores/as co 
protocolo de detección 
de necesidade e xestión 
dos recursos de 
empréstito

⇨ Xefatura de 
estudos

⇨ Tutores/as
30 / 05 / 2023

✗ Enquisa de satisfacción
✗ Titores
✗ Xefatura de estudos
✗ Equipos informáticos
✗ Correo corporativo
✗ Aula Virtuais do centro

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)
OBXECTIVO 11 : Establecer e dar a coñecer o protocolo de utilización das Aulas de Informática  Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Si / No está establecido e dado a coñecer un protocolo de utilización das Aulas de Informática

Valor de partida Non está establecido / dado a coñecer un protocolo de utilización das Aulas de Informática

Valor previsto e data Si esta establecido e dado a coñecer un protocolo de utilización. Finais do mes de Octubro do 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO11.1:  Creación un 
grupo de traballo para
debater e establecer o
protocolo de 
utilización das aulas 
de Informática

⇨ Coordinación
Tic/Abalar

15 / 09 / 2022

✗ Correo corporativo,
✗ Acta de constitución do grupo 

de traballo e acordos tomados
✗ Coordinación TIC / Abalar
✗ Membros do grupo de Traballo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO11.2: Difusión do 
protocolo de 
utilización dal Aulas 
de Informática

⇨ Xefatura de 
Estudos

30 / 10 / 2022

✗ Correo electrónico coorporativo
✗ Web del Centro
✗ Aulas Virtuais
✗ Xefatura de Estudos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO11.3: Avaliación do
grado de satisfaccion 
do profesorado do 
protocolo de 
utilización das Aulas 
de Informática

⇨ Xefatura de 
Estudos

⇨ Coordinación
TIC /Abalar

30 / 05 / 2023

✗ Enquisa de satisfacción
✗ Aula Virtual do Centro
✗ Correo corporativo
✗ Coordinación TIC/Abalar
✗ Claustro

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)
OBXECTIVO 12 : Inventariar a equipación TIC dos departamentos docentes  Acadado

RESPONSABLE: Coordinación TIC / Abalar Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% de departamentos didácticos inventariados

Valor de partida 0% de departamentos inventariados

Valor previsto e data 40% de departamentos inventariados Marzo do 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO12.1: Elaboración 
dunha folla de cálculo 
por parte da 
Coordinación TIC para 
que a cubran os Xefes 
de Departamento ca 
dotación TIC do 
departamento que xa 
figura no seu 
inventario.

⇨ Coordinación 
TIC / Abalar

30/11/2022

✗ Folla de cálculo
✗ Equipos informáticos
✗ Correo corporativo
✗ Coordinación 

TIC/Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO12.2: Reunión cos 
xefes/as de 
departamentos para 
explicarlles como teñen
que levar a cabo o 
rexistro do 
equipamento dixital na 
folla de cálculo.

⇨ Xefatura de 
estudos

15/11/2022

✗ Correo corporativo
✗ Acta da CCP
✗ Folla de cálculo
✗ Coordinación 

TIC/Abalar
✗ Xefatura de estudos
✗ Xefes/as de 

departamento

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO12.3: Realización do 
inventariado do 
equpamento dixital dos 
departamentos por 
parte dos xefes/as de 
departamentos 
didácticos e envío da 
información.

⇨ Xefes/as de 
departamento

30/02/2023

✗ Folla de cálculo
✗ Inventarios dos 

departamentos 
didácticos

✗ Xefes departamentos 
didácticos

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS (C)
OBXECTIVO 13 : Estudar a creación dunha 3ª aula de Informática  Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

N.º de aulas de informática

Valor de partida N.º de aulas de informática = 2

Valor previsto e data N.º de aulas de informática = 3 30/09/2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA PREVISTA

FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO13.1: Análise das 
posibilidades do centro 
para situar unha 3ª aula 
de Informática.

⇨ Dirección
⇨ Coordinación 

Tic / Abalar
15/09/2022

✗ Planos do centro
✗ Necesidades 

espazos docentes.
✗ Coordinación 

TIC/Abalar
✗ Equipo Directivo
✗ Correo corporativo
✗ Equipo informático.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO  (D)

OBXECTIVO 14 : Manter o asesoramento do profesorado no eido das AV  Acadado

RESPONSABLE: Coordinación TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Grado de satisfacción do profesorado co asesoramento recibido

Valor de partida
Non hay datos do
 grado de satisfacción

Valor previsto e data 60% do profesorado satisfeito co asesoramento recibido. Final de curso

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO14.1: Elaboración dunha 
enquisa para recoller as 
necesidades do profesorado 
con respecto as AV que 
precisan para o curso 2022/23, 
así como a súa competencia e 
necesidades neste eido.

⇨ Coordinación 
TIC / Abalar

15/09/2022

✗ Google Forms
✗ Aula Virtual do Centro
✗ Correo corporativo
✗ Coordinación 

TIC/Abalar
✗ Equipo informático.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO14.2: Difusión no Claustro 
da existencia dun curso na AV 
do centro con recursos propios
para a xestión das aulas 
virtuais, así como da 
posibilidade de asesoramento 
co coordinador TIC.

⇨ Xefatura de 
estudos

30/09/2022

✗ Claustro
✗ Correo corporativo.
✗ Aula Virtual do Centro
✗ Xefatura de Estudos
✗ Coordinación 

TIC/Abalar
✗ Materiais de 

asesomento (manuais,
vídeos)

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO14.3: Avaliación do grado de
satisfacción co asesoramento 
recibido por parte da 
Coordinación TIC,

⇨ Coordinación 
TIC / Abalar

30/05/2023

✗ Google Forms
✗ Aula Virtuais
✗ Web do Centro
✗ Correo coorporativo
✗ Claustro
✗ Coordinación 

TIC/Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA: APOIOS  E RECURSOS (E2)

OBXECTIVO 15 : Creación de recursos dixitais para empregar na práctica docente.  Acadado

RESPONSABLE: Equipo Directivo. Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

Número de recursos dixitais creados polo profesorado participante no PFPP
(Instrumento: Enquisa ao profesorado participante no PFPP)

Valor de partida Sen datos previos

Valor previsto e data 10 recursos dixitais propios creados polo profesorado participante no PFPP 30/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA PREVISTA

FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO15.1 : Solicitude, a 
través
dun PFPP, de 
formación para a 
creacción de recursos 
dixitais

⇨ Dirección 30/09/22

✗ Convocatoria do PFPP
✗ Correo corportativo
✗ Dirección
✗ Coordinación PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO15.2: Formación en 
creación de recursos 
dixitais  a través dun 
PFPP

⇨ Coordinació
n do PFPP

01/04/2023

✗ Equipos informáticos
✗ Aulas virtuais Centro
✗ Formador do CFR
✗ Coordinador PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO15.3: Elaboración 
de recursos dixitais 
propios para cada 
materia (Exe-Learning, 
QUIZZ, 
Liveworksheets, 
H5P ...)

⇨ Coordinació
n do PFPP

30/05/23

✗ Equipos informáticos
✗ Conexión a Internet
✗ Aulas Virtuais
✗ Materiais creados
✗ Profesorado do grupo 

de traballo
✗ Coordinador CFR

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO15.4: Inclusión de 
ditos recursos nas AV 
das diferentes 
materias

⇨ Profesorad
o grupo 
traballo

⇨ Coordinació
n AV

20/06/23

✗ Equipos informáticos
✗ Conexión a Internet
✗ Aulas Virtuais
✗ Materiais creados

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: PRÁCTICAS DE AVALIACIÓN (G)

OBXECTIVO 16 : Empregar os libros de cualificación en contornas Moodle por parte do profesorado  Acadado

RESPONSABLE: Coordinación TIC / Abalar Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% de cursos da AV nos que que se empregan os libros de cualificación en contornas Moodle (enquisa)

Valor de partida 10% de cursos da AV que empregan os libros de cualificación en contornas Moodle

Valor previsto e data 30% de cursos da AV que empregan os libros de cualificación en contornas Moodle 30/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO16.1 : Solicitude, a través
dun PFPP, de formación no 
emprego dos libros de 
cualificación en entornas 
Moodle (AV)

⇨ Dirección 30/09/2022

✗ Convocatoria do 
PFPP

✗ Correo corporativo
✗ Dirección
✗ Coordinación PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO16.2: Formación en 
avaliación e emprego do libro 
de cualificacións en cursos 
Moodle   a través dun PFPP

⇨ Coordinación
do PFPP

01/04/2023

✗ Equipos informáticos
✗ Aulas virtuais Centro
✗ Formador do CFR
✗ Coordinador PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO16.3: Creación categorías e 
subcategorías para a xestión 
das cualificacións
Incluír tarefas e probas nas 
categorías e subcategorías do 
libro de cualificacións

⇨ Coordinación
do PFPP

⇨ Coordinador 
TIC/Abalar

30/04/2022

✗ Equipos informáticos
✗ Conexión a Internet
✗ Aulas Virtuais
✗ Materiais creados
✗ Profesorado do 

grupo de traballo
✗ Coordinador CFR

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO16.4: Cualificación das 
tarefas e probas nas 
categorías e subcategorías do 
libro de cualificacións por 
parte do coordinador da liña 
do PFPP.

⇨ Coordinación
do PFPP

30/05/2023

✗ Equipos informáticos
✗ Conexión a Internet
✗ Aulas Virtuais
✗ Rúbrica avaliación

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA: APOIOS E RECURSOS (E)

OBXECTIVO 17 : Xestionar e manter as AV do Centro  Acadado

RESPONSABLE: Coordinador TIC / Abalar Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

% de materias contan con unha AV operativa e funcional.

Valor de partida 10% de materias cunha AV operativa e funcional (01/09/2022)

Valor previsto e data 100% de materias cunha AV operativa e funcional 30 de Octubro

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA PREVISTA

FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO17.1: Elaboración dunha 
enquisa para recoller as 
necesidades do profesorado 
con respecto as AV que 
precisan para o curso 
2022/23.

⇨ Coordinaci
ón TIC / 
Abalar

15/09/2022

✗ Google Forms
✗ Correo corporativo
✗ Coordinación TIC/ 

Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO17.2: Posta en marcha da 
enquisa entre o profesorado 
e  asesoramento das dúbidas
que poida xurdir

⇨ Coordinaci
ón TIC / 
Abalar

30/09/2022

✗ Google Forms
✗ Correo corporativo
✗ Aula Virtual
✗ Claustro
✗ Coordinación TIC/ 

Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO17.3: Creación/ 
mantemento dos cursos / 
categorias dentro da  AV que 
o profesorado necesite para 
o presente curso 22/23

⇨ Coordinaci
ón TIC / 
Abalar

31/10/2022

✗ Correo corporativo
✗ Aula Virtual
✗ Coordinación TIC/ 

Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO17.4: Xestión dos 
problemas técnicos ou de 
funcionamento que podan 
xurdir.

⇨ Coordinaci
ón TIC / 
Abalar

30/06/2023

✗ Aula virtual
✗ Correo corporativo
✗ Coordinación TIC/ 

Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA:  IMPLEMENTACIÓN NA AULA (F)

OBXECTIVO 18 : Elevar a participación en Edixgal aos órganos de coordinación docente  Acadado

RESPONSABLE: Dirección Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

SI / NON reflexionouse na CCP / ClaustRo sobre a participación no programa Edixgal

Valor de partida
SI se reflexionou na CCP / Claustro sobre a participación no programa Edixgal cos antigos requisitos de 
participación

Valor previsto e data SI se reflexionou na CCP/Claustro sobre a participación no programa Edixgal 01/03/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA FIN
RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO18.1: Solicitude ao  
CFR dunha sesión 
informativa por parte de 
un asesor ABALAR sobre
o programa  Edixgal e as 
súas características

⇨ Dirección 30/10/2022

✗ Correo corporativo
✗ Dirección
✗ Coordinación TIC /  

Abalar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO18.2: Sesión formativa 
por parte dun asesor 
ABALARnna  CCP das 
vantaxes e desvantaxes 
que supón a participación
no programa   Edixgal 
cos novos requisitos para
a mesma 

⇨ Dirección
⇨ Asesor 

ABALAR 
(CFR)

20/12/2022

✗ Acta da sesión
✗ Reunión CCP
✗ Xefatura de estudos
✗ Dirección Centro
✗ Ponente CFR

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO18.3: Reflexión na CCP
sobre as vantaxes e 
desvantaxes que supón a 
participación no 
programa Edixgal.

⇨ Dirección

⇨ Acta da sesión
⇨ Reunión CCP
⇨ Xefatura de estudos
⇨ Dirección Centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO18.3: Debate en 
Claustro da proposta de 
participación no 
programa  Edixgal para a 
súa votación.
Solicitar a inclusión no 
Programa Edixgal no 
caso de ser positiva a 
votación

⇨ Dirección 28/02/2023

✗ Acta da sesión
✗ Reunión de Claustro
✗ Claustro
✗ Equipo directivo.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:  COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO (H)

OBXECTIVO 19 : Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital do alumnado  Acadado

RESPONSABLE: Vicedirección Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO N.º de colaboracións con outras entidades

Valor de partida 1 colaboracións no 21/22 (charlas, videochamadas, obradoiros...)

Valor previsto e data 3 colaboracións no 22/23 (charlas, videochamadas, obradoiros...) 31/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES
DATA

PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN

ESTADO

AO19.1: Contacto co 
Departamento de Orientación e 
solicitar a súa colaboaración 
cara a escoller as entidades 
colaboradoras

⇨ Coordinaci
ón Tic

15/11/2022

✗ Coordinación 
TIC/Abalar

✗ Dpto de Orientación
✗ Correo corporativo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO19.2: Solicitude das charlas 
do Plan Director da Garda Civil e
Policía  Nacional sobre "Novas 
Tecnoloxías"

⇨ Vicedirecci
ón

30/11/2022

✗ Correo coorportivo
✗ Webs de los 

organismos citados
✗ Vicedirección del 

Centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO19.3: Contacto con entidades 
para charlas de diferentes temas
(orientación laboral, 
coñecemento profesional, medio
ambiente, ciencia en galego, …) 
e solicitar charlas.

⇨ Vicedirecci
ón

30/05/2022

✗ Correo corporativo
✗ Webs das distintas 

entidades.
✗ Vicedirección do 

Centro

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

⇨ NECESIDADES  NA  INFRAESTRUTURA  DIXITAL  DO  CENTRO:

CONECTIVIDADE – INFRAESTRUTURAS DE VOZ E DE DATOS

Con moita frecuencia ao producirse problemas de conexión a localización do orixe do

problema vese dificultada por a falla dun completo mapa da rede existente. Por iso faise

necesario as dúas accións seguintes:

☑ Auditoría do cableado de rede. Faise necesario un novo mapa (o actual fíxose

non 2019)  de xeito  que se producise  unha avería  no centro  fose moito  mais  doado  a

localización física do equipamento de rede implicado.

☑ Saneado  dos  múltiples  RACs  do  centro de  tal  forma  que  se  organice  o

cableado dos RACs existentes (especialmente o principal que se atopa en vicedirección), e

se identifiquen os enlaces troncais entre os conmutadores da rede.

☑ Valorar  unha  nova  ubicación  do  RAC  principal  do  centro (situado  na

vicedirección), xa que na actual o espazo de traballo é moi reducido e complica calquera

revisión ou reparación que sexa necesaria.

⇨ NECESIDADES DE EQUIPAMENTO :

Como xa indicamos ao facer a relación dos recursos cos que conta o centro o noso

principal problema é que a maioría dos equipos necesitan unha urxente renovación, xa que

a maior parte deles (fóra de 20 equipos enviados pola Consellería en 2016 e os que puido

renovar o propio centro) son todos anteriores a 2010.

✗  AULAS DE INFORMÁTICA:

☑ Implementación dunha nova aula de Informática:

Debido as reformas curriculares realizadas na nova LOMLOE aumentan os contidos

curriculares que teñen que ver cas novas tecnoloxías e a dixitalización en varias materias, o

que  dará  como  resultado,  unha  maior  necesidade  de  horas  lectivas  nas  que  se  faga

necesario o emprego das aulas de informática (as dúas das que se dispón na actualidade

xa están saturadas). Por elo é necesaria a implementación dunha nova aula de informática

con, polo menos, 30 postos.
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☑ Renovación de equipos nas aulas existentes:

 Como xa indicamos na relación de recursos do punto 2.1. na aula de informática do

edificio  principal  (InfoOtero)  14 dos  24  equipos  son  anteriores  a  2010  e  atópanse

completamente obsoletos e necesitan ser renovados por parte da Consellería. Necesitamos

la renovación de 14 equipos informáticos na aula de informática do edificio principal.

☑ Aumento  do  número  de  equipos  en  cada  una  das  aulas  informáticas

existentes.

Como xa indicamos no apartado 2.1 os postos informáticos existentes nas aulas de

informática son insuficientes tendo en conta os ratios dos distintos cursos tanto da ESO

como de  BACH. Por tanto é necesario aumentar os postos a 30 en cada unha das aulas.

Co  cal  necesitaríamos:  na  aula  de  informática  do  Edificio  Anexo  5  postos

informáticos novos e no Edificio Principal 6 postos informáticos novos (a maiores dos

14 solicitados como renovación dos xa existentes).

✗ BIBLIOTECA:
  
Como xa indicamos no punto 2.1 os  dous equipos da biblioteca son anteriores ao

2010 e necesitan ser renovados. Así mesmo tamén se necesitaría  renovar o proxector

( ACER anterior ao 2010 que está a dar continuos problemas)

✗ AULAS DIXITAIS:
 
Os equipos das aulas dixitais son do 2015 e algúns deles están a empezar a dar

problemas, co cal sería conveniente empezar a renovar algún deles.

O que se que é imprescindible é equipamento para aquelas aulas que non contan con

portátil xa que este cursouse baixa. Necesitamos por tanto equipo portátil para as aulas:

AULA1,  OP1,  OP2 e AULA DE PLÁSTICA Anexo. Por tanto necesitariamos  4 equipos

portátiles para as aulas dixitais (dotadas en 2015 e situadas todas menos a de plástica no

Edificio Principal). 

✗ AULAS ABALAR:

As aulas Abalar do centro foron implementadas nos anos 2010 e 2011, polo que se

trata de equipamento totalmente obsoleto que está a dar problemas de xeito cotián (batería

dos portátiles, lámpadas e placas base dos canóns proxectores, EDI´s non reactivos…). Xa

é hora de renovar este equipamento para evitar os constantes problemas que están a xerar.

Imprescindible dous portátiles que causaron  baixa e que o centro tivo que cubrir

con recursos  propios (AULA 2 e AULA 8) e o proxector que tamén causou baixa (AULA 2)
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✗ AULAS DIXITALIZADAS:
 
Como xa se indicou no apartado 2.1 estas aulas, situadas no edificio Anexo, foron

dixitalizadas con recursos do propio centro no 2006 co cal e necesaria unha renovación de

practicamente todos os equipos, esta vez por parte da Consellería.

Serían necesarios 14 equipos informáticos para dotar estas aulas.

✗ AULA TALLER DE TECNOLOXÍA:
 
Debido  ás  reformas  curriculares   na   nova   LOMLOE  que  afecta  á  materia  de

tecnoloxía  que  pasa  a  denominarse  "Tecnoloxía  e  Dixitalización"  aumentando  a  carga

curricular  na  parte  de  dixitalización.  Isto  fai  necesario  un  maior  número  de  postos

informáticos no taller de Tecnoloxía.

A maioría dos equipos cos que se conta nestes momentos no taller non teñen os

requirimentos técnicos necesarios, e os tres portátiles comprados polo centro no 2022 son

unha cesión ata que se conten con recursos propios.

Polo cal serían necesarios 20 equipos portátiles para o Taller de Tecnoloxía

En resumo, a nosas necesidades de equipamento:

UBICACIÓN

EQUIPAMENTO

XUSTIFICACIÓNEquipos
sobremesa

Portátiles Proxectores

AULAS
INFORMÁTICA

INFO
OTERO

14 - - Renovación equipos obsoletos

6 - - Chegar a 30 postos informáticos

INFO
ANEXO

5 - - Chegar a 30 postos informáticos

3ª AULA
INFORM

30 - 1
Número aulas insuficiente (ratio/

reforma curricular LOMLOE)

BIBLIOTECA
Edificio
principal

2 - 1
Equipamento obsoleto (anterior a

2010)

AULAS
DIXITAIS

Aula 1 - 1 - Causaron baixa

OP1 - 1 - Causaron baixa

OP2 - 1 - Causaron baixa

Plástica - 1 - Causaron baixa

AULAS
ABALAR

AULA 2 - 1 1 Causaron baixa

AULA 8 - 1 - Causaron baixa
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AULAS
DIXITALIZADAS

Edificio
Anexo

14 - -
Nunca recibiron dotación

informática da Consellería

AULA TALLER
Edificio
Anexo

20
Necesidade xurdida pola reforma

curricular da materia pola LOMLOE
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4. Avaliación do plan

4.1. Seguimento do Plan dixital:

Cada un dos obxectivos propostos neste plan ten uns  indicadores específicos que

axudarán a determinar  se o obxectivo proposto foi alcanzado e se é necesario realizar

variacións  na   formulación  destas  accións  durante  o  curso  para  que  as  propostas

materialícense, así como unha  temporalización para facelo.

Polo  tanto a avaliación do Plan Dixital  centrarase principalmente na avaliación do

grado de consecución dos indicadores concretos  para cada un dos obxectivos fixados.

Levarase a cabo tanto unha avaliación  procesual (trimestral) e unha avaliación final.

☑ AVALIACIÓN PROCESUAL:  a  súa frecuencia  será como mínimo unha vez ao

trimestre,  farase  seguindo  a  temporalización fixada  para  cada un  dos  obxectivos.

Valorarase o estado de execución dos indicadores sinalados en cada obxectivo, facendo

propostas de corrección se se estes non están alcanzados, modificando as accións se é

necesario para acadalos ou os recursos necesarios para elo.

☑ AVALIACIÓN FINAL:  levará a cabo a final  do curso 2022-23, valorarase se se

alcanzaron o indicadores de logro de cada un de obxectivos. Valorarase tamén, cando estes

indicadores de logro non se conseguiron nas datas sinaladas, se as medidas introducidas

para reverter esta situación foron efectivas. Tamén se hai valores previstos de logro que non

se alcanzaron analizarase as razóns de porque non se conseguiu e se é posible que as

expectativas de partida non fosen demasiado realistas. 

Tamén  se  avaliará  a  adecuación  da  estrutura  organizativa  para  a  elaboración  e

implementación do plan, abrindo un debate sobre sobre iso no grupo de dinamización TIC

Reflexión no grupo de dinamización TIC sobre o efecto dos obxectivos fixados e

acadados na mellora da realidade TIC do centro.

4.2. Propostas de mellora (revisión):

Do grao de consecución dos indicadores fixados para cada obxectivo, en tempo e

forma,  e,  sobre  todo,  da reflexión  realizada  pola  Coordinación  TIC sobre  o  efecto  dos

devanditos obxectivos na mellora da realidade dixital do noso centro, xurdirán as propostas

de mellora do Plan Dixital de Centro.

Os eixos de acción para a mellora centraranse en:

• Contribución do obxectivo á mellora dixital do centro.

• Adecuación dos tempos asignados para a consecución á realidade.

• Idoneidade das persoas asignadas á consecución do mesmo.

Pax 54 de 55



5. Difusión do plan

A difusión do Plan Dixital ao Claustro realizarase mediante o envío do documento a

todos  os  seus  membros  a  través  do  correo  corporativo  e  a  explicación  do  mesmo en

Claustro.

Da  mesma  forma  procederase  cos  membros  do   Consello  Escolar,  envío  do

documento a través do correo electrónico e explicación do mesmo en reunión do  Consello

Escolar.

Para a súa difusión a toda a comunidade educativa o documento, unha vez aprobado,

incluirase no  PEC para a súa difusión a través da páxina web do centro.
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