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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome: IES San Paio
Dirección: Rúa Casal Aboy 11, 36700 Tui
Municipio: Tui
Provincia: Pontevedra
Correo electrónico: ies.sanpaio@edu.xunta.gal
Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio
Código do centro: 36009901
CIF: Q8655235C
Teléfono: 886110762
Etapas educativas: ESO e Bacharelato
Nº de alumnado: 640
Profesorado: 62
Persoal de administración e servizos: 11

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

● O IES San Paio está situado en Tui, un municipio que conta con 17 398 habitantes según
os datos do censo 2021. Conta con 4 centros de primaria adscritos ao centro: nº1, nº2,
Pazos de Reis e Randufe. Na vila hai outro instituto público, o IES Indalecio Pérez Tizón.

● Tal  e  como se  recolle  no  Proxecto  Educativo  do  Centro,  o  plan  de  integración  das
tecnoloxías da información e a comunicación, Plan TIC, ao que se fai referencia o Anexo
VI do decreto 133/2007 do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, fixa como finalidade que as
tecnoloxías da información se incorporen como un recurso máis aos procesos de ensino-
aprendizaxe,  formando  parte  do  Proxecto  Educativo  de  Centro.  Os  diferentes
departamentos  didácticos  incorporarán  nas  Programacións  Didácticas  un  apartado
destinado ó tratamento das TIC a través da materia correspondente. Como continuación
desta liña de traballo, o curso 21-22 se elabora este Plan Dixital para profundizar nestes
obxectivos.

● Este centro educativo participa noutros plans relacionados, destacando o plan e-dixgal
que permite dotar a todo o alumnado da ESO dun ordenador para o seu uso educativo.
Este plan comezou no curso 19-20 como evolución do proxecto ABALAR e foi no curso
21-22 cando toda a ESO quedou incorporada ao mesmo. Outras liñas de actuación do
centro son o proxecto STEMBach, coordinado polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía,
o Plan de Mellora da Biblioteca Escolar,  o proxecto lector do centro,  o plan LIA2, o
proxecto lingüístico, o plan de normalización da Lingua Galega, os plans de acollida de
alumnado e o Proxecto de Formación Permanente do Profesorado.  Este último conta
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cunha liña adicada ao Plan Dixital e outra de aproveitamento didáctico da plataforma E-
Dixgal.

● O Plan Dixital formará parte da Programación Xeral Anual do curso 22/23, aportando
obxectivos de centro para ese curso académico.

1.3. Breve xustificación do mesmo

Contextualización normativa en relación co Plan Dixital do noso centro:

● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación

● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de
Educación  e  Formación  Profesional,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o
desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-
2022

● 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 foi elaborado polo Equipo de Dinamización do Plan Dixital, dirixido polo secretario
Emilio Pazo, a través dunha liña de traballo no Plan de formación de profesorado no que tamén
participaron  os  demais  membros  do  equipo  directivo,  a  orientadora,  varios  integrantes  do
Departamento de Tecnoloxía e o coordinador E-Dixgal, Francisco Docampo.
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O centro conta coa seguinte infraestrutura:

● Conexión telefónica e de internet por fibra proporcionada pola Consellería de
Educación.

● Cableado de rede en todas as aulas e dependencias así como conexión wifi para
equipos ABALAR e E-Dixgal.

● PC de sobremesa ou portátil  conectado a un proxector  de vídeo en todas as
aulas.

● Dispoñemos de 3 aulas con pantallas interactivas e nas demais aulas contamos
con encerados dixitais interactivos (EDI), pero en boa parte das aulas os EDI non
funcionan  ou  o  fan  de  maneira  deficiente.  Achegamos  planos  das  aulas  co
seguinte código de cores. En azul as 3 aulas que contan con pantalla interactiva.
En verde as 12 aulas que contan con EDI e esta funciona de maneira correcta. En
amarelo as 4 aulas nas que o EDI nos se pode utilizar por erros que impiden un
calibrado aceptable ou por detección da pulsación no papel irregular. En laranxa
as 3 aulas nas que o EDI  so  funciona nunha parte,  quedando inservible  unha
porción importante do mesmo. En vermello as 8 aulas nas que o EDI deixou de
funcionar por completo.

● O proxecto E-Dixgal dota dun ordenador a cada alumno de ESO.

● En 8 das aulas de referencia de grupos con E-Dixgal  contamos con carros de
carga para os equipos do alumnado.

● Contamos con 8 equipos e 2 impresoras na sala anexa a sala de profesorado,
ordenadores e impresoras para o persoal  administrativo,  orientadora e equipo
directivo, así como 2 fotocopiadoras de alta capacidade (unha delas de 75 páxinas
por minuto).

● A  biblioteca  conta  con  impresora,  ordenador  de  sobremesa  e  portátil  e  2
proxectores de vídeo.

● Por desdobres COVID o centro so dispuxo dunha aula de informática durante o
curso 21-22, a previsión e de volver a ter 2 aulas no próximo curso.

● Como apoio  á  xestión  docente  contamos  coa  páxina  web do centro con  aula
virtual que se utiliza en Bacharelato, así como a aula virtual EVA E-Dixgal para a
ESO.  Tamén  utilizamos  o  correo  electrónico  para  comunicación  entre  o
profesorado  así  como  o  espazoAbalar  e  a  aplicación  Abalarmóbil  para  a
comunicación  coas  familias.  A  información  cara  alumnado  e  familias
proporcionada na web do centro se ve complementada en instagram.

● O mantemento do equipamento do centro e dos ordenadores E-Dixgal lévano a
cabo os coordinadores E-Dixgal e ABALAR.
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Planta Soto

Planta Baixa
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Planta Primeira

Planta Segunda
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE: Na seguinte táboa mostramos un resumo dos resultados:

Areas Grupos
Ensinanzas

ESO Bacharelato

A -Liderado
Equipo Direct. 3,7 3,5
Profesorado 3,4 3,1

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3,6 3,2
Profesorado 3 2,8
Alumnado 2,8 2,5

C- Infraestruturas e Equipos
Equipo Direct. 3,8 3,7
Profesorado 3,4 3,4
Alumnado 3,9 2,6

D- Desenvolvemento profesional continuo
Equipo Direct. 4 3,8
Profesorado 3,5 3,4

E- Pedagoxía: Apoio e Recursos
Equipo Direct. 4,3 4,2
Profesorado 4 4,1
Alumnado 3,9 3,7

F- Pedagoxía: Implementación na aula
Equipo Direct. 3,6 3,5
Profesorado 3,2 3,2
Alumnado 3,2 2,5

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 3,3 2,9
Profesorado 2,8 2,6
Alumnado 2,8 2,2

H- Competencias dixitais do alumnado
Equipo Direct. 3,8 3,6
Profesorado 3,2 3,2
Alumnado 3,2 2,7

Test CDD: A información obtida pode verse resumida nas seguintes táboas:

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

DEFINITIVO 37 45 82,2%

PROVISIONAL 7 7 100%

INTERINO 7 9 77,8%

SUBSTITUTO 3 5 60%

OUTROS 1 1 100%

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

77,5 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 75,9 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 76,3 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)
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Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 0 0%

A2 22 40%

B1 22 40%

B2 7 12,7%

C1 3 5,5%

C2 1 1,8%

TOTAL 55 100,00%

2.3. Análise DAFO

A partir do Informe SELFIE, TCDD e o coñecemento que temos do centro, xeramos 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
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1. Dispositivos para o alumnado (Plan E-Dixgal).
2. Ferramentas útiles da administración: aula 
virtual, aplicación ABALAR.
3. Apoio do soporte Premium ao alumnado. 

1. Falta de cultura para uso adecuado de baterías
(non se cargan, non se apagan, ...)
2. Falta de asistencia técnica para alumnado de 
Bacharelato (equivalente ao servizo Premium de 
Edixgal)

PERSOAL DOCENTE

1. Boa capacitación do profesorado na procura e 
creación de recursos educativos.
2. O centro conta con 4 docentes con moi elevada
formación dixital (nivel líder ou pioneiro) e 
ninguén no nivel mínimo (A1).
3. Apoio dos coordinadores E-Dixgal no uso das 
ferramentas dixitais.

1. Pouco uso das tecnoloxías dixitais nas 
prácticas de avaliación fóra do uso do XADE.
2. Falta de proxectos interdisciplinares.
3. Falta de tempo para preparar e formarse no 
uso de tecnoloxías dixitais.

ALUMNADO

1. Pouca retroalimentación ou avaliación entre 
iguais.
2. Considera escasa a dotación de medios dixitais
na aula, especialmente de Bacharelato.
3. Valora pouco as súas competencias dixitais 
(contrariamente ao que pensa o seu 
profesorado).
4. Unha pequena parte do alumnado ten escasos
medios (sen internet, falta de equipos, ...)

FAMILIAS
1. Comunicación fluída entre profesorado e coas 
familias (Correo electrónico, Espazo ABALAR, 
páxina web, Instagram).

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1. Apoio do equipo directivo ao profesorado para 
explorar novas formas de ensino utilizando 
tecnoloxías dixitais.

1. Ausencia de Plan Dixital e de estratexia dixital.
2. Pouco análise das vantaxes e inconvenientes 
das tecnoloxías dixitais. 
3. Insuficiente implantación de protocolos de 
protección de datos.
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA

1. Creación do Plan Dixital.
2. Acceso a formación para o profesorado.

1. Falta de mantemento e de recursos por parte 
da administración, especialmente a PDI ou 
completar armarios de carga en todos os niveis
2. Falta de recoñecemento e de reducións 
horarias para coordinadores TIC.

CONTORNA
1. Pouco uso de software libre que leva a mala 
valoración deste por parte do alumnado
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3. Plan de Acción

Neste punto incidimos 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, e
para elo buscamos accións concretas, alcanzables e relevantes.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Para elaborar o Plan de Acción partimos da análise DAFO establecendo áreas prioritarias e
determinando os obxectivos (que teñen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes e
axustados  a  un  marco  temporal)  que  queremos  conseguir.  Os  obxectivos  estarán
contextualizados a áreas de mellora en relación coas do marco DigCompOrg.

Nas seguintes páxinas explicitamos as accións a seguir a  través de táboas (unha para cada
acción), onde se mostran tamén indicadores e os seus valores de partida e de chegada, así como
responsables,  temporalización  e  recursos.  A  mesma  táboa  empregarase  para  facer  o
seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

O máis necesario é a renovación das aulas que imparten E-Dixgal co equipamento completo e
funcionando  correctamente.  Tamén  resulta  imprescindible  substituír  os  EDI  das  aulas  de
Bacharelato que non funcionan, e dado que hai tantos que funcionan mal o mantemento resulta
realmente difícil, o máis recomendable debe ser cambiar todos os EDI (e non so os 15 que non
funcionan)  por pantallas  interactivas,  que ademais de dar  mellor  resultado inclúen novas e
interesantes funcionalidades (poden utilizarse sen PC, replicar a pantalla de móbiles ou outros
dispositivos, etc).
Tamén necesitamos dotas de carros de carga a, canto menos, 8 aulas que se utilizarán de aula
de referencia de grupos E-Dixgal pois so temos 8 carros para 16 grupos.
Por último, hay varios proxectores de vídeo moi antigos e nos que resulta recomendable a súa
substitución por modelos mellores,  con máis eficiencia enerxética e con lámpadas,  filtros e
outros  compoñentes  moito  máis  económicos,  pero  estes  cambios  se  poden  evitar  coa
substitución de EDIs por pantallas interactivas, que non precisan de proxector,  e  cambio de
localización nos espazos que sigan sendo necesarios.
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo

“Área/s de mellora”:                                                ÁREA C – Infraestrutura e equipamento
1. OBXECTIVO (1): Mellorar a cultura de recarga das baterías dos equipos E-Dixgal.  Acadado

              RESPONSABLE: Coordinador E-Dixgal. Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Porcentaxe de alumnado que reportan incidencias relacionadas coa carga da batería do equipo.

Valor de partida (3) 20% de alumnado co equipo sen cargar correctamente.

Valor previsto e data (4) 0% de alumnado reporta incidencias. Xaneiro 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

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

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO1.1: Creación do rexistro de 
incidencias.

Secretario. Setembro Documento compartido. Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Elaboración dun documento 
con instrucións sobre o proceso de 
carga.

Coordinador E-Dixgal. Setembro Material funxible. Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Explicación das instrucións 
de carga ao alumnado en titoría.

Titoría. Setembro Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.4: Avisar ás familias das 
incidencias

Profesorado da 
materia.

Xuño Aplicación ABALAR ou 
comunicación directa.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:                                                             ÁREA C - Infraestruturas e Equipamento.
2. OBXECTIVO (1): Participar nos “Polos Creativos” para fomentar o traballo creativo do alumnado  Acadado

              RESPONSABLE: Coordinador do Plan Dixital Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Entrada no plan

Valor de partida (3) Non aplica

Valor previsto e data (4) Acceder ao plan Fin de curso 21-22

ACCIÓNS A DESENVOLVER

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

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO2.1 Información ao equipo 
docente e solicitude de voluntarios

Equipo directivo Mediados de maio Correo electrónico
Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2 Creación dun equipo para a 
elaboración do plan

Coordinador plan dixital Finais de maio
Realizada
Aprazada
Pendente

AO2.3 Elaboración/presentación do
Proxecto de innovación Polo 
Creativo.

José Luis Glez Gavino
Javier Leyenda Souto

Finais de xuño
Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4 Participación nas 
formacións específicas que se 
determinen.

Coordinador de 
Formación.

Curso 2022/23.
Asesor/a CFR Vigo.
EDPD. EDPC.
Profesorado.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.5 Fomentar a implementación
de proxectos interdisciplinares.

Equipo dinamizador Polo 
creativo.

Curso 2022/23. Equipamento Polo Creativo.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.6 Avaliación/Difusión do Polo 
creativo.

Equipo dinamizador Polo 
creativo.

Fin Curso 
2022/23.

Memoria.
Web.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:                                                      ÁREA D - Desarrollo profesional continuo
3. OBXECTIVO (1): Mellorar as medidas tomadas polo centro en relación a protección de datos.  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Porcentaxe do profesorado que adopta medidas axeitadas en relación coa protección de datos. 

Valor de partida (3) Datos obtidos na enquisa inicial.

Valor previsto e data (4) 90% do profesorado. Final do curso 2022-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

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

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO3.1 Asesoramento do 
profesorado do centro con 
formación recente no tema.

Equipo directivo Xuño 2022
Profesorado con coñecementos 
previos sobre Protección de 
Datos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2 Creación dunha enquisa sobre
uso axeitado das ferramentas 
educativas respectando a LOPD.

Equipo directivo Outubro 2022 Moodle.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3 Formación incidindo nas 
debilidades detectadas e nas 
ferramentas recomendadas.

Equipo directivo Curso 2022-23
Aulas do centro con recursos 
informáticos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.4 Enquisa para valorar a 
mellora obtida.

Equipo directivo Xuño 2023 Moodle.
Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:                                                ÁREA C - Infraestruturas e Equipamento.
4. OBXECTIVO (1): Elaborar protocolo de mellora e coidado dos equipos E-Dixgal e infraestruturas informáticas.  Acadado

              RESPONSABLE: Coordinadores E-Dixgal e ABALAR. Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Creación do Protocolo e análise do mesmo.

Valor de partida (3) Sen protocolo.

Valor previsto e data (4) Protocolo completado. Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

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

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO4.1 Reflexión sobre a situación 
actual.

Coordinador E-Dixgal.
Coordinador ABALAR.

Xuño 2022
Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2 Elaboración do Protocolo.
Coordinador E-Dixgal.
Coordinador ABALAR.

Outubro 2022
Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3 Concienciar ao alumnado 
das súas responsabilidades e 
informar das accións recollidas no 
Protocolo.

Coordinador E-Dixgal.
Coordinador ABALAR.

Outubro 2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.4 Analizar e avaliar o 
Protocolo e implementar propostas
de mellora.

Equipo Dinamización do 
Plan Dixital

Xuño 2023

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 o seguinte:

-  No contexto  da  avaliación procesual a  frecuencia  da  súa  realización  será  a
indicada no Plan de acción. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución
das accións,  a análise e valoración dos resultados e,  de ser o caso,  as posibles
modificacións das accións e as propostas de mellora.
-  No  contexto  da  avaliación  final  a  frecuencia  da  súa  realización  será  como
mínimo  unha  vez  ao  ano.  Os  aspectos  a  considerar  incluirán,  entre  outros,  a
valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora que deben servir de
base para a elaboración dunha nova versión do Plan Dixital para o curso seguinte.

5. Difusión do plan

Para a súa difusión cara a toda a comunidade educativa, este Plan Dixital será publicado
na páxina web do centro tan pronto como sexa aprobado. As principais accións que se
leven a cabo derivadas do Plan serán comunicadas ao profesorado en Claustros e/ou a
través do correo electrónico e o alumnado e as familias serán informadas a través de
ABALAR e Instagram.

Xunta Sans, NM type – Xunta de Galicia 2020
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