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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

O IES Pino  Manso  está situado na rúa Antonio  Palacios,  número 76  do  Porriño.  O  seu
enderezo electrónico é ies.pinomanso@edu.xunta.gal; podemos atopar a súa páxina web no
seguinte enderezo:  https://www.edu.xunta.gal/centros/iespinomanso/ .
No IES Pino Manso impartimos as etapas educativas de ESO, Bacharelato e FP Básica.
No curso 2021-2022 contamos con 481 alumnos e alumnas -procedentes tanto do centro
urbano, coma das parroquias de Atios e de Cans- e un total de 50 profesores/as, das cales
dúas son compartidas con outros centros da contorna.

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

O Porriño é unha localidade estratexicamente localizada respecto ás vías de comunicación
o que favorece que a poboación traballe nas empresas dos arrredores (canteiría, industria
química  e  farmacéutica,  compoñentes  do automóbil…);  esta  circunstancia  ofrécenos  un
abano de poboación que pode desempeñar labores máis especializados e outros a nivel de
operarios. No ámbito rural, de onde procede parte dos nosos alumnos/as, aínda atopamos a
presenza de agricultura minifundista que axuda a completar a economía doméstica.
As taxas de paro na parroquia do Porriño son, en abril de 2022, dun 15% da poboación.
No  curso  2010-2011  o  IES  Pino  Manso  foi  un  dos  primeiros  centros  de  Galicia  en
incorporarse ao proxecto Abalar, de aí que dende ese ano académico contemos cun Plan
Dixital dentro do PEC. No curso 2014-2015 arrinca o proxecto E-Dixgal no centro no nivel
de 1º de ESO, incorporándose no ano seguinte, 2º de ESO. Á ampliación de 3º e 4º de ESO ao
proxecto E-Dixgal sumámosnos neste 2021-2022. De toda esta traxectaria dedúcese que a
liñas dun proxecto dixital están presentes no IES Pino Manso dende hai máis dunha década.
Actualmente, o centro participa en CPInnova na modalidade EDUinnova e no CPIinclúe nas
modalidades Igual-T, Inclúe-T e Emocióna-T, Plan Proxecta, nos que o emprego das TICs
constitúen un apoio para o seu desenvolvemento.
No  curso  2202-2023  comezarase  a  aplicar  este  Plan  Dixital  nas  liñas  de  acción
seleccionadas.

1.3. Breve xustificación do mesmo

A contextualización normativa en ralación co Plan Dixital do noso centro é a seguinte: 
● 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

● 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 
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● Resolución  do  3  de  setembro  de  2021,  da  Secretaría  xeral  de  Educación  e  Formación
Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do
Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma
de Galicia para o curso 2021-2022 

1.4. Proceso de elaboración

Para o desenvolvemento do Plan Dixital do IES Pino Manso contamos coa axuda do noso
asesor,  Jacob  Seijas  Cal.  O  Equipo  de  Dinamización  do  Plan  Dixital  recibiu  dúas  docencias,  a
primeira foi impartida unicamente polo noso asesor; a segunda, ademais de Jacob Seijas, tamén
participaron os outros dous integrantes do equipo Adix de Tui, Patricia Barreiro Rodríguez e Diego
Martínez González.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Un dos obxectivos  do Plan Dixital do IES Pino Manso para o curso que vén, que estará
recollido no Plan Xeral Anual, é o realización dun inventario da equipación informática do centro e
do seu estado. Coa información que neste momento contamos podemos reseñar  os  seguintes
datos:

● Infraestrutura dixital.  Datos:  O centro ten unha conexión a  internet a través da
fibra  óptica  de  500  megas.  A  conectividade  dentro  das  aulas  -ordenadores  E-
DixgalL alumnado- establécese a través dos diferenteis puntos wifi  ao igual que
para  os  ordenadores  E-Dixgal  do  profesorado.  A  conexión  dos  ordenadores  do
profesorado de postos fixos (Bacharelato e FP Básica) desenvólvese a través de fíos.

● Infraestrutura.  Voz.   Disponse  dunha  centralita  telefónica  (Conserxería)  e  9
teléfonos máis (sala  de profesores, administración,  despachos  e ximnasio).   Está
prevista a colocación dun teléfono máis na Biblioteca (planta máis alta do edificio).

● Equipamento  E-Dixgal.  13  aulas  con  equipamento  (ordenador  profesor,  monitor,
canón e pizarra dixital). Só 7 contan con carros de carga.

● Equipamento  ABALAR/Dotación  Consellería.  33  aulas/desdobres/laboratorios.
Contan con ordenador, canón. Só as 6 aulas de referencia de Bacharelato contan
con pizarra dixital. Os espazos restantes (desdobres e laboratorios) non dispoñen de
pizarra dixital.
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● Aulas con dotación especial:
FP Básica I e II (especialidade Informática de Oficina) non dispoñen de pizarra

dixital, pero si ordenador de profesor con monitor e canón. En ambas aulas
cóntase cos seguintes postos para o alumnado: 16 (FP 1) e 9 (FP 2).

Informática I e II. Non dispoñen de pizarra dixital, pero si ordenador de profesor
con  monitor  e  canón.  En  ambas  aulas  cóntase  cos  16  postos  para  o
alumnado.

Aula  de  Pedagoxía  Terapéutica.  2  postos  de  ordenador,  un  canón  e  unha
impresora.

Biblioteca: 1 ordenador con pantalla (para catalogación, préstamo de libros…), 2
impresoras  e  canón  (eventualmente  impártese clase  aí).  10  postos  fixos,
cunha impresora, para o alumnado.

Salón de actos: 1 ordenador con pantalla e 1 canón.

● Xestión e administración: 
Oficinas: 2 ordenadores con monitor. 1 fotocopiadora conectada ao ordenador.1

trituradora.
6 Despachos (Dirección, X. de Estudos, Vicedirección, Secretaría, Orientación e

Conserxería) con 6 postos fixos de ordenador, en total, e 6 impresoras.
Sala de profesores: 7 ordenadores e 3 impresoras.
Departamentos: 2 ordenadores en total (E. Física e Matemáticas).
2 ordenadores, portátiles, non adxudicados a ningún espazo. Resérvanse para

conexiòns webex e traballo en equipo de profesorado non E-Dixgal

● Alumanado:
Ordenadores E-Dixgal: 318. + 10 de reposto.
Ordenadores Fenda Dixital: 20. Neste momento sen conexión a internet.
Vellos odenadores ABALAR: 120. Desfasados tecnicamente.

● Servizos educativos corporativos:
Todo o profesorado do IES Pino Manso emprega a aula virtual (E-Dixgal na ESO

e  Moodle  na  FP  Básica  e  Bacharelato)  como  repositorio  de  contidos;
ocasionalmente, tamén se recorre ao espazoAbalar. 

A comunicación coas familias realízase a través da plataforma Abalar que se
completa coa publicación de novas na páxina web do centro e coa conta de
correo corporativo ies.pinomanso@edu.xunta.gal. Esta aplicación é a que se
emprega, maioritariamente, para as comunicacións entre docentes. 

A xestión académica do centro desenvólvese a través da aplicación Xade.
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● Servizos educativos non corporativos:
Aplicación Mensarium para o envío de SMS (profesorado e familias).

● Xestión mantemeno centro. Desenvólvese a través de:
 Abalar Premium. Aulas E-Dixgal.
 Unidade de Atención a Centros. Iincidencias nas aplicacións corporativas.
 Empresa externa, que se contrata a través de bonos de horas, para atender ás

incidencias non E-Dixgal. 
Recórrese  ao   coordinador  TIC  para  solucionar  problemas  non  graves  que

acontezan  no  equipamento  do  centro;  este  coordinador  conta  cunha
redución horaria que non abonda para solucioar  todas  as incidencias que
xorden.  O  curso  que  vén  está  previsto  incorporar  outro  profesor/a  con
redución horaria para axilizar a resolución de incidencias.

● Os enlaces aos protocolos do IES Pino Manso relacionados coas TICs son:
Proxecto Educativo de centro. Na páxina 12 recóllese o tratamento das TICs nas

diferentes programacións didácticas.
Normas de Organización e Funcionamento. Na páxina 25 regúlase o bo uso dos

ordenadores no centro.
Plan  de  Continxencia.  Nas  páxinas  5-7  desenvólvense  as  actuacións  para  a

actividde lectiva non presencial.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post sec.

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

B- Colaboración e
redes

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

C- Infraestruturas e
Equipos

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

D-Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 3,7 4 3,8
Profesorado 3,1 4,5 3,5
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

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

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

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

G- Prácticas de
avaliación

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

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 3,6 3,3 3,3
Profesorado 3,3 4,3 3,2
Alumnado 3 3,1 3,8
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2.2.1. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que

participa
N.º profesorado

total
% participación

DEFINITIVO 25 36 69,4%
PROVISIONAL 6 6 100%

INTERINO 3 6 50%
SUBSTITUTO 3 6 50%
DESPRAZADO

2.2.2. 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

69,5 Integradora (B1) 76,4 Integradora (B1)

2.2.3. 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 67,8 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)
BAC 78,7 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)
F.P 60,3 Explorador/a (A2) 80,3 Integrador/a (B1)

2.2.4. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel
de competencia

% de profesorado
participante neste nivel

A1 0 0

A2 16 43,2%

B1 16 43,%

B2 3 8,1%

C1 2 5,4%

C2

TOTAL 37 99,9%
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2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A
T
E
G
O
R
Í
A
S

INFRAESTRUTURAS
- EQUIPAMENTO

1. Existencia de dispositivos dixitais no centro 
para a ensinanza coma para a aprendizaxe.
2. Dispoñibilidade de dispositivos dixitais para o 
uso do alumnado (ESO) dentro do centro e tamén 
para levar para casa.
3. Bo soporte de acceso a internet.

1. Necesario inventario material do centro en relación ás TICs.
2. Necesario renovación dos equipos. 
3. Insuficiencia de espazos físicos para facilitar o ensino e a aprendizaxe 
con tecnoloxías dixitais para o alumnado de BAC.
4. Falta de dispositivos móbiles para seren empregados durante a clase en 
Bacharelato.

PERSOAL DOCENTE

1. Procura recursos educativos en internet.
2. Procura recursos educativos abertos
3. Crea recursos educativos dixitais para reforzar 
o seu método de ensinanza.
4. Utiliza entornos virtuais de aprendizaxe co 
alumnado.
5. Desenvolve actividades de aprendizaxe dixitais 
que motivan ao alumnado
6. Utiliza tecnoloxías dixitais para a comunicación 
relativa ao centro educativo.

1. Inexistencia dunha estratexia dixital.
2. Inexistente participación do profesorado no desenvolvemento dunha 
estratexia dixital.
3. Escasa exploración de novas formas de ensinanza con tecnoloxías 
dixitais.
4. Falta de avaliación do progreso en materia de ensino e aprendizaxe con 
tecnoloxías dixitais.
5. Descoñecemento das medidas para identificar dificultades que xorden 
coa aprendizaxe mixta, relacionadas coas necesidades de aprendizaxe do 
alumnado e do seu contexto socioeconómico.
6. Falta de repositorios ou bibliotecas en liña que conteñan materiais de 
ensino e aprendizaxe.
7. Escasa utilización das tecnoloxías dixitais para fomentar a creatividade, 
colaboración, autoavaliación  e coavaliación, documentación da propia 
aprendizaxe do alumnado.
8. Escaso fomento da participación do alumnado en proxectos 
interdisciplinares utilizando tecnoloxías dixitais.

ALUMNADO

1.  Guíaselles na aprendizaxe de como actuar de 
maneira segura en internet.
2. Aprende a crear contidos dixitais.
3. Utiliza entornos virtuais de aprendizaxe.
4. Desenvolve habilidades dixitais para diferentes 
materias.
5. Percibe que se facilita o acceso a internet para 
desenvolver os seus estudos.
6. Percibe que se lle facilita, cando así o demanda,
dispositivos dixitais para estudar e para levar a 
casa. Os dispositivos son propiedade do centro e 
están xestionados polo propio centro.

1. Escasa procura de fontes de información seguras e fiables.
2. Escasa capacidade para resolver problemas técnicos que xorden no uso 
das tecnoloxías dixitais.
3. Escasa práctica dunha saudable comunicación a través das TICs.
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS
C
A
T
E
G
O
R
Í
A
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. Desenvolvemento dun plan dixital de centro.
2. Acreditación dixital docente nun futuro.

1.  Vaivéns lexislativos

OUTRAS 
ENTIDADES

1. Apoio do Concello.
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3. Plan de Acción
Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos dispoñibles, tendo en conta que o catálogo dos

mesmos está en constante evolución.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Tras o desenvolvemento da análise DAFO, realizouse unha selección de obxectivos que se consideraban máis prioritarios. O primeiro está
relacionado coa área de mellora C, “Infraestrutura e equipos”; o segundo encádrase na área de mellora F “Pedagoxía: implementación na aula; os
dous últimos enmárcanse na área de mellora H, “Mellora das competencias dixitais do alumnado”.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas, equipamento e servizos dixitais educativos no IES Pino Manso:
Infraestrutura dixital. Datos sen fíos.
Xustificación: dada a súa inexistencia, habilitación de conexión wifi nos seguintes espazos: 

● Laboratorio de Física. Prácticas de laboratorio.
● Laboratorio de Química. Prácticas de laboratorio.
● Laboratorio de C. Naturais. Prácticas de laboratorio.
● Anexo á cafetería. Este espazo dedícase para desenvolver actividades complementarias e de titoría.

Equipamento aula E-Dixgal.
Dotación de carros de carga para todas as aulas de ESO-E-Dixgal. Faltan 6 carros. 
Xustificación: As familias, coñecedoras do elevado número de incidencias cos convertibles E-Dixgal que xorden, estiman conveniente que o

alumnado que posúa ordenador na súa casa, utilicen os domésticos. Nese caso, os ordenadores E-Dixgal quedan no centro e deben ser cargados nos
carros da aula de referencia.

Equipamento aula.
Dotación de pizarra dixital nos espazos citados a continuación:

● Aula de Informática I.
● Aula de Informática II.
● FP Básica I.
● FP Básica II.

Xustificación: Inexistencia de pizarra dixital nas anteriores aulas.
EduCOVID. Protocolo por Fenda Dixital.

Conexión Wifi durante todo o curso.
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Xustificación: este curso dotouse de ordenadores ao alumnado con dificultades económicas, pero a conexión WIFI caducou na metade de curso;
coidamos que cómpre que estea habilitado durante todo o período lectivo.
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 Obxectivo 1
“Área/s de mellora”:  C. INFRAESTRUTURA E EQUIPOS

OBXECTIVO 1 : 
Identificar dificultades que xorden coa aprendizaxe mixta relacionadas co contexto socioeconómico do 
alumnado.

Acadado

RESPONSABLE: Titoras e titores Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  Ter unha listaxe do alumnado con falta de recursos para o uso de tecnoloxías dixitais no ámbito familiar

Valor de partida Sen listaxe do alumnado

Valor previsto e data  Listaxe do 100% dos grupos Finais de setembro

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1:  Reunión do ED coas 
titoras e titoras para 
informar da acción que se 
pretende iniciar

Equipo Directivo Primeira semana de 
setembro

Convocatoria, lugar de 
reunión

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Detectar, por grupos,
o alumnado con falta de 
recursos (ordenadores e 
conexión a internet en BAC 
e FPB; conexión na ESO) 
para o uso de tecnoloxías 
dixitais no ámbito familiar.

Titores e titoras Primeira quincena de 
curso

Material funxible: listaxe para 
cumprimentar en entrevistas 
individuais cos titorandos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Elaborar a listaxe de 
alumnado do centro con 
falta de recursos para o uso
de tecnoloxías dixitais no 
ámbito familiar

Equipo directivo Finais de setembro Material funxible

Realizada

Aprazada

Pendente
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Obxectivo 2
“Área/s de mellora”:  F. PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA

OBXECTIVO 2 : 
Crear repositorios ou bibliotecas en liña que conteñan materiais de ensino e aprendizaxe para o uso do profesorado e
alumnado do centro

Acadado

RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO  Porcentaxe de profesorado creando repositorios ou bibliotecas en liña

Valor de partida 0 repositorios 

Valor previsto e data 30% do profesorado creando repositorios ou bibliotecas en liña 3º trimestre

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Crear un grupo de 
traballo interdisciplinar 
para o deseño dos 
repositorios ou 
bibliotecas en liña

Equipo Directivo Primeira quincena de 
curso Convocatoria

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Pór en marcha 
formación específica.

Equipo directivo Primeiro trimestre Lugar de reunión, ordenador, 
proxector, ponente

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Elaboración dos 
materiais

Grupo de traballo Segundo e terceiro 
trimestres

Lugares de reunión por 
departamentos didácticos, 
ordenador

Realizada

Aprazada

Pendente
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Obxectivo 3
“Área/s de mellora”:  H. MELLORA DAS COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO

OBXECTIVO 3: Escasa procura de fontes de información seguras e fiables Acadado

RESPONSABLE: Profesorado Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Porcentaxe de actividades realizadas co alumnado

Valor de partida Non hai constancia de que esta actividade se desenvolva co alumnado 

Valor previsto e data 60% do profesorado realizando actividades de procura de información segura e 
fiable 1º, 2º e 3º trimestre

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Desenvolvemento
dunha enquisa inicial 
para concienciar da 
carencia

Equipo de seguimento do
Plan Dixital

Segunda quincena de 
setembro

Espazo de reunión. Material 
funxible

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Elaboración 
dunha proposta de 
actividade con diferente
grao de dificultade para 
cada materia e nivel.

Profesorado por 
departamentos

Primeira quincena de 
outubro

Espazo de reunión. Material 
funxible

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Desenvolvemento
das propostas de 
actividades

Profesorado Primeiro trimestre 

Aula virtual para subir a 
proposta. Equipamento 
informático para desenvolvela
en Bacharelato

Realizada

Aprazada

Pendente
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Obxectivo 4
“Área/s de mellora”:  H. MELLORA DAS COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO

OBXECTIVO 4 : Desenvolver no alumnado prácticas seguras e saudables no uso de internet, redes, móbiles, xogos Acadado

RESPONSABLE: Profesorado materia de Tecnoloxía e dixitalización (TED), Titores/as 1º ESO. Dpto. Orientación Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Enquisas entre o alumnado , familia e profesorado  sobre o tipo de  prácticas de comunicación que emprega o alumnado

Valor de partida Non hai enquisas feitas ao respecto

Valor previsto e data Enquisa final do alumnado cunha puntuación de 6 Marzo

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Elaboración dun 
borrador de enquisa inicial 
( PRE-TEST) sobre prácticas 
de comunicación seguras

Profe T.E.D

D.O

Novembro Google Drive

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Reunión entre o profe
de TED e o  D.O. para 
organizar a elaboración final
e a  realización das mesmas

Profe T.E.D

D.O

Decembro Espazo de reunión 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Reunión entre o profe
D.O. e profes titorías nivel 
(1º ESO) para informar sobre 
as  enquisas

D.O.

Titorías Nivel ( 1º 
ESO)

Xaneiro D.O

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.4: Cumprimentación 
durante as titorías por parte
do alumnado

Titorías Xaneiro Aulas con equiopo E-Dixgal

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO1.5: Envío ás familias para
a cumprimentación 

Titorías Xaneiro Abalar. Web

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.6: Envío ao profesorado 
para a cumprimentación

X.estudos Xaneiro Abalar. Web

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.7: Valoración dos 
resultados da enquisa

Alumnado Métodos 
Estatísticos Xaneiro Lugar de reunión. Enquisas

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.8: Posta en común dos 
resultados da enquisa para 
fomentar prácticas de 
comunicación saudables a 
través das TICs

Profe TED

DO

Titorías

XE

Xaneiro D.O

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.9: Charlas sobre 
prácticas de comunicación 
saudables a través das TICs

Plan Director 
Convivencia, Navega
con Rumbo

Febreiro TITORÍAS

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.10: Sesións formativas 
seguridade nas redes

Profe TED Febreiro  

Aula virtual para subir a 
proposta. Equipamento 
informático para desenvolvela
en Bacharelato

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.11: Sesións de titoría 1º 
ESO para sensibilización 
sobre prácticas seguras e 
saudables no uso de 

Titor@s Febreiro  CLASES T.E.D

Realizada

Aprazada

Pendente
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internet, redes, móviles e 
AO1.12: Sesión de 
sensibilización no resto de 
titorías da ESO. (8 febreiro: 
Día Internacional Internet 
Segura)

D. O
Titor@s Febreiro  Titorías

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.13: Nova realización da 
enquisa ( POStest)  por parte
do alumnado de 1º ESO

Titor@s Marzo Titorías

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.14: Comparativa 
resultados Pre e Pos TEST

D.O
Profe TED
Titor@s

Abril Lugar Reunión
Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.15: Reunión da Comisión
de convivencia para 
informar sobre resultado 
enquisas e reflexionar sobre
posibles propostas de 
mellora

Comisión de 
Convivencia Febreiro  Lugar Reunión 

Realizada

Aprazada

Pendente
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4. Avaliación do plan

En cada  avaliación procesual, cumprimentarase a táboa adxunta en referencia ás
accións dos diferentes obxectivos que correspondan en tempo dende a anterior avaliación
procesual. 

OBXECTIVO/ 
ACCIÓN

Estado de execución Análise resultados Propostas de 
mellora

A temporalización da avaliación procesual será, como mínimo, unha por trimestre.

A avaliación final desenvolverase a final de curso e valoraranse os seguintes aspectos:

OBXECTIVO Logro dos 
obxectivos

Propostas de 
mellora

5. Difusión do plan

O Plan Dixital difundirase a través da páxina web. Da súa publicación informarase a
toda a comunidade educativa a través da mensaxería Abalar (familias e alumnado maior de
idade) e correo corporativo (persoal docente e non docente).
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