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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Centro: IES Pazo da Mercé 
Dirección: Rúa Ramal, 3 – Tortoreos; 36449- As Neves (Pontevedra)
Correo: ies.pazo.merce@edu.xunta.gal 
Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/ 
Etapas educativas: ESO, Bacharelato, FP básica, Ciclo Medio e Ciclo Superior (as 3 da  
familia profesional de Informática e Comunicacións). 
Nº de alumnado: 287 
N.º de profesorado: 40
Persoal non docente: 5

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

● O índice socioeconómico e cultural é baixo, segundo reflicten os resultados da  
avaliación diagnóstico.  Este índice é un elemento definitorio do contexto do  
centro  e  constrúese  a  partir  de  variables  relativas  ao  nivel  de  estudo,  á  
situación laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais  
no fogar.

● No  referente  aos  programas  e  accións  educativas  concretas,  o  centro  
involúcrase  anualmente  ao  contrato  programa  para  acadar  a  excelencia  
educativa. Tamén levamos anos traballando en contidos STEM. As materias de  
TICS ou a optativa de Programación de 2º da ESO, requiren de xeito intrínseco o  
uso das tecnoloxías dixitais. De especial importancia é a existencia na oferta  
educativa  de  FP  Básica  e  Ciclos  Medio  e  Superior  da  rama de  Informática,  
fundamentais na contribución á redución da brecha social do noso alumnado  
rural con respecto ao das áreas urbanas.

● Este Plan Dixital contribúe á Programación Xeral Anual do curso 22/23 ao pór en  
marcha  a  ampliación  da  formación  do  profesorado  no  uso  das  TICs,  que  
directamente vai redundar no incremento por parte do alumnado do uso das  
mesmas. Doutra banda, o cambio lexislativo que implica novos e máis contidos  
STEM en certas materias  como Tecnoloxía e Dixitalización,  fan necesario un  
afondamento na dixitalización do centro en xeral.

1.3. Breve xustificación do mesmo

● 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.

● Regulamento (UE)2021/241 del  Parlamento Europeo y del  Consejo de 12 de  
febrero  de  2021  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  
Resiliencia.

● Decreto 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o Marco galego de  
competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais.

1.4. Proceso de elaboración

O  equipo  directivo  dirixiu  a  elaboración  do  Plan  Dixital,  tamén  solicitou  a  
participación do resto da comunidade educativa cando precisou da súa opinión ou  
actuación, como cubrindo as enquisas, claustros, CCP ou Consellos Escolares.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

● Temos conectividade de fibra ata o noso instituto (instalada no verán de  
2021),  temos  cobertura  WiFi  para  E-Dixgal  bastante  boa  nas  aulas  
correspondentes, pero, a rede edu.xunta non ten moi boa cobertura para  
o uso do profesorado cos seus dispositivos sen fíos. Non temos cobertura  
no pavillón, nin na nova biblioteca, pois estaban en obras cando fixeron a  
instalación  de  fibra  e  renovaron  os  puntos  WiFi  necesarios.  Abrimos  
incidencia en decembro, pero, aínda non sabemos nada.

● Equipamento dispoñible:  proxecto E-Dixgal  en 1º e 2º  da ESO para o  
curso 22/23, equipos de xestión e administración, equipos para uso na  
sala de profesorado, aulas de informática para os ciclos da familia de  
informática e comunicacións.

● Servizos dixitais educativos: páxina web do centro, aula virtual, E-Dixgal,  
Abalarmóbil.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO
Bacharelat

o
FP

Ed. Post 
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 3,9 3,9 3,3
Profesorado 4,1 4 4,3
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3,8 3,8 3,4
Profesorado 3,2 3,9 2,7
Alumnado 3 1,8 3,3

C- Infraestruturas e 
Equipos

Equipo Direct. 4,1 4,1 3,9
Profesorado 3,7 4,1 4,1
Alumnado 3,5 1,5 3,3

D- Desenvolvemento 
profesional continuo

Equipo Direct. 4,8 4,8 4,8
Profesorado 4,1 4,6 4,1
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

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

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 4,2 4,3 4,1
Profesorado 4 3,3 4,3
Alumnado 3,1 2 3,6

G- Prácticas de 
avaliación

Equipo Direct. 4,1 3,9 4,3
Profesorado 3,6 2,9 3,7
Alumnado 2,7 1,6 3,5

H- Competencias dixitais 
do alumnado

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



Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 20 22 90,9%

PROVISIONAL 3 3 100%

INTERINO 10 16 62,5%

SUBSTITUTO 5 7 71,4%

DESPRAZADO

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

85,3 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)

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 70,9 Integrador/a (B1) 79,7 Integrador/a (B1)

BAC 85,4 Integrador/a (B1) 78,4 Integrador/a (B1)

F.P 100,7 Experto/a(B2) 80,2 Integrador/a (B1)

Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de competencia % de profesorado participante neste nivel

A1 0 0%

A2 13 34,2%

B1 15 39,5%

B2 4 10,5%

C1 5 13,2%

C2 1 2,6%

TOTAL 38 100,00%



2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
E
G

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

Boa cobertura de rede e aulas preparadas para a 
dixitalización.
Boa resolución de incidencias técnicas. 
Uso exclusivo de S.O. software libre en todo o 
centro.

PERSOAL DOCENTE

Profesorado preparado dixitalmente.
Realiza cursos de formación continua.
Adopción de innovacións educativas.
Transformación da práctica docente co uso de 
ferramentas dixitáis. Comunicación interna e 
compartición de recursos case exclusiva dixital.

Descoñecemento de aplicacións de software 
libre para a elaboración de material dixital 
propio, especialmente para a avaliación. 
Falta de tempo dos docentes.

PERSOAL NON 
DOCENTE

ALUMNADO

Alumnado básicamente competente en ámbitos 
dixitáis.

Coñecemento tardío de competencias dixitáis: 4º 
ESO con TICs. Falta de criterio no uso das 
tecnoloxías e na información recibida: redes 
sociais, xogos, etc.

FAMILIAS

OFERTA
Oferta FP da familia de Informática e 
Comunicacións: FP báscia, ciclo medio e ciclo 
superior.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

Equipo directivo competente e comprometido coa 
dixitalización do centro.
Uso de recursos dixitáis para observar e 
documentar os resultados académicos.



EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E
G

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Que actúen con celeridade e sexan resolutivos 
cando reciben unha solicitude do centro.
Formación en ferramentas para creación de 
actividades ou aproveitmento doutras existentes.
Tamén en rexistros para facilitar índices de 
desempeño e realimentación.

Lentitude frente as solicitudes. Incertudume de 
cando vai actuar e falta de equipamento para 
departamentos que precisan como Tecnoloxía e 
Idiomas. 
Non se coñecen os plans de renovación de 
equipamento. 
Falta de material: recursos, actividades, contidos 
e exemplos online, NON cursos, para 
autoaprendizaxe rápido do profesorado.
Excesiva burocracia e formalidades na 
formación.

LEXISLACIÓN

CONTORNA
PLISAN que aínda non funciona. Contorna rural con cobertura de Internet e móbil 

deficiente.

ANPA

Faría de intermediaria entre as familias e o 
centro.
Reforzar o uso de Abalar Móbil e Web do centro.
O uso da ferramenta Abalar Móbil polo 
profesorado para interactuar coas familias en 
titorías.

Non temos ANPA no centro.
Dispersión rural, falta de competencia dixital.

OUTRAS ENTIDADES Moi boa colaboración co Concello.



3. Plan de Acción

No IES Pazo da Mercé, partimos dunha dotación en equipamento relativamente  
boa, dende o momento que nos acollemos ao proxecto EDIXGAL, que ven sustituir aos  
antigos equipos Abalar, xa obsoletos. Por outra banda, tamén temos aula específica de  
informática, para aqueles grupos que non dispoñen de ordenadores portátiles na aula.

A  nivel  de  profesorado,  levamos  xa  máis  de  dez  anos  traballando  na  aula  
virtual.  Este  traballo  potenciouse en grande medida no tempo de confinamento e  
posteriormente, tanto en uso por parte do alumnado, como en xeración de contidos e  
actividades por parte do profesorado que recibiu formación específica.

A existencia no centro da oferta educativa das tres etapas da FP no eido da  
informática,  supón  tamén  un  impulso  á  dixitalización,  porque  unha  porcentaxe  
importante do alumnado, continúa os seus estudos nestes ciclos.

En materias como Tecnoloxía xa se viñan desenvolvendo certas actividades e  
contidos relativos as materias STEM.

Tendo todo isto en conta, tal e como expresamos nos obxectivos do plan de  
acción, trátase de que o profesorado afonde, cos plans de formación propostos, no  
seu manexo dos recursos dixitais, para ser guía e promotor da dixitalización no resto  
da comunidade educativa.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Analizado  o  contexto  e  a  situación  do  centro  exposta  no  punto  anterior,  a  
análise  DAFO,  revelou  en  qué  aspectos  o  noso  centro  pode  consolidar  os  logros  
acadados nestes últimos anos, e ir máis alá para sistematizar e sacar máis proveito ao  
uso das TICs na práctica docente.

Detectamos  que  o  mellor  xeito  de  levar  a  cabo  esta  tarefa,  é  dotando  ao  
profesorado das competencias necesarias para: dunha banda a creación de contidos  
propios de tipoloxía diversa,  e doutra,  a sistematización do proceso de avaliación,  
aproveitando  as  posibilidades  que  ofrece  a  aula  virtual  porque,  dentro  da  súa  
aprendizaxe do manexo da mesma, ao profesorado, normalmente este é o punto que  
máis lle custa implementar, e por iso vai quedando sempre para o final.

Con tal motivo, e tendo en conta un horizonte temporal inicial do curso que vén,  
establecéronse os dous obxectivos de incremento de creación de recursos e máis de  
creación  de  actividades  avaliables  na  aula  virtual.  Son  obxectivos  perfectamente  
cuantificables,  que serán consecuencia dunha formación especifica do profesorado  
como  vía  para  a  súa  consecución.  O  punto  de  chegada  será  a  normalización  da  
creación de recursos por parte do profesorado e a sistematización da avaliación dos  
materiais elaborados para a aula virtual.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Non aplicable.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

Área/s de mellora: Pedagoxía: Apoio e Recursos (E)

OBXECTIVO 1: Crear recursos dixitais para empregar na práctica docente seguindo os principios DUA (Deseño Universal 
de Aprendizaxe)

Acadado

Responsable: Dinamizador TIC/ Xefatura de estudos 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: 6 recursos dixitais creados por docente 30/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA 

ACCIÓN
ESTADO

AO1.1: Solicitar un PFPP 
cunha liña de creación de 
recursos dixitais e 
formación en licenzas e 
recursos educativos 
abertos.

Equipo directivo Outubro 2022 Convocatoria do PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Crear recursos 
dixitais adaptados ao 
currículo.

Xefatura de estudos / 
Coordinador TIC
Profesorado

Marzo 2023
Aula virtual do centro
Software específico (de ser 
o caso)

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Publicar na aula 
virtual recursos dixitais 
adaptados ao currículo, 
creados polo profesorado: 
presentacións, H5P, Board, 
etc.

Profesorado Xuño 2023 Recursos creados
Aula virtual do centro

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Prácticas de avaliación (G)

OBXECTIVO 2: Empregar os libros de cualificación en contornas Moodle (G1: Avaliación das capacidades) Acadado

Responsable: Dinamizador TIC/ Xefatura de estudos Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de cursos nos que se levou a cabo a cualificación de tarefas e probas de avaliaicón propostas a través da 
contorna Moodle (Instrumento: cuestionario)

Valor de partida: Sen datos previos

Valor previsto e data: 70% dos cursos da aula virtual de 1º e 3º ESO (LOMLOE) 30/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA 

ACCIÓN
ESTADO

emprego do libro de 
cualificacións en cursos 
Moodle a través dun PFPP

Equipo directivo Outubro 2022 Convocatoria do PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Crear categorías e 
subcategorías para a xestión 
das cualificacións

Profesorado de 1º 
e 3º ESO Decembro 2022

Aula virtual do centro.
Cursos de cada materia 
participante e criterios de 
cualificación destas.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Incluír tarefas e probas 
nas categorías e subcategorías 
do libro de calificacións 

Profesorado de 1º 
e 3º ESO Xuño 2023 Aula virtual do centro.

Actividades das materias

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Cualificar tarefas e 
probas nas categorías e 
subcategorías do libro de 
cualificacións 

Profesorado de 1º 
e 3º ESO Xuño 2023 Aula virtual do centro e 

actividades creadas.

Realizada

Aprazada

Pendente
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4. Avaliación do plan

O  procedemento  de  seguimento  do  desenvolvemento  do  plan  e  da  
consecución de obxectivos será do seguinte xeito:

-  No  contexto  da  avaliación  procesual a  frecuencia  da  súa 
realización será como mínimo unha vez ao trimestre. En cada Claustro  
ordinario e Consello Escolar valoraranse: o estado da execución das  
accións,  a  análise   dos  resultados  e,  de  ser  o  caso,  as  posibles  
modificacións das accións e as propostas de mellora.
- No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será 
como mínimo unha vez ao ano. Polo que no Claustro de fin de curso  
valorarase o logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

5. Difusión do plan

O Plan dixital  estará pendurado na web do IES (dispoñible para toda a  
comunidade  educativa)  e  no  apartado  dedicado  á  información  para  o  
profesorado do centro na Aula Virtual.

Falarase e analizarase a situación do noso Plan Dixital tanto nos Consellos  
Escolares como nos Claustros Extraordinarios.

Xunta Sans, NM type – Xunta de Galicia 2020.
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