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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 

Código do centro: 1507770 

Nome do centro: IES A Sardiñeira 

Titularidade: Somos un centro de titularidade pública dependente da Consellería de 

Educación e Ordenación universitaria da Xunta de Galicia. 

Domicilio e teléfono: Avenida da Sardiñeira, 41. CP 15008 A Coruña  

E-mail: ies.sardineira@edu.xunta.gal 

Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/ 

Etapas educativas e unidades: ESO, Bacharelato, 1º e 2º, Ciclos formativos, de grao medio 

e superior, da familia química, e FP Básica (no CIFP de Someso). 

Número de profesores/as: o claustro está formado no curso 21-22 por 65 profesores e 

profesoras. 

Persoal non docente: confórmano 10 membros entre conserxes, administrativos e persoal 

de limpeza. 

Número de alumnos/as: Ao inicio do curso 21/22 comezamos con uns 300 na ESO e 69 en 

Bacharelato, se ben se foron incorporando máis de 50 alumnos/as novos. En formación 

profesional, hai 37 en grao medio, en grao superior hai 80 en réxime ordinario e 66 no 

réxime de adultos. 

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

Centro 

 Características socioeconómicas e culturais do contexto do centro: 

O noso alumnado vive, maioritariamente, nos barrios próximos ao centro, que son barrios 

de traballadores e dun nivel socioeconómico medio. A cidade na que vivimos permite ao 

noso alumnado ter a súa disposición numerosos recursos culturais, preto da casa, xa que 

non hai grandes distancias. Na Coruña gozamos dun patrimonio cultural importante, patri-

monio da Humanidade, coma a Torre de Hércules, museos, bibliotecas, centros culturais, 

universidades, teatros, cines, aeroporto, ...e, en definitiva, unha oferta cultural interesante 

e diversa. 

mailto:ies.sardineira@edu.xunta.gal
file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/%20http/www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/


 

Pax 4 de 22 

No centro, afortunadamente, o profesorado está moi implicado con achegar ao noso alum-

nado a esa oferta educativa, non só no centro urbano, senón tamén en toda a comunidade. 

Temos alumnado cun alto grao de motivación e preparación, que require unha resposta 

educativa de alta calidade. 

No centro educativo, as seccións bilingües, o bacharelato, polas súas características intrín-

secas de ensino non obrigado, e os diversos proxectos de innovación educativa dan res-

posta a esta situación. O noso instituto é centro preparador dos exames do Ministerio de 

Educación francés, DELF, nos niveis A2, B1 e B2. 

Do mesmo xeito, consideramos que é imprescindible, ofrecer ao noso alumnado con máis 

carencias económicas, educativas ou sociais, oportunidades de achegarse á cultura, para 

completar a súa formación. 

Por outra banda existe un plan de atención á diversidade para o alumnado que o necesita.  

O alumnado de Ensino Secundario Obrigatorio ten unha idade media entre os 12 e os 16 

anos e na súa maioría procede da cidade ou a súa contorna, pero tamén temos alumnado 

de países de Latinoamérica, África e Asia, que comeza o seu itinerario educativo en Galicia, 

no noso centro. O nivel académico deste alumnado é dispar. 

No centro, o equipo docente, fai unha valoración académica inicial antes de integrar ao 

alumnado de forma definitiva no curso e grupo que se considera máis axeitado. 

O profesorado de ciclos formativos afronta retos considerables cada curso académico. 

Debe adaptarse ás dificultades que atopa frecuentemente nas aulas: alumnado que deixou 

o sistema educativo fai tempo, diferencias importantes de idades e madurez, alumnado 

que non cursou materias relacionadas coa área de química,... 

O alumnado de ciclos formativos ten procedencia moi variada. 

A ciclo medio, o alumnado pode acceder dende a ESO, por proba de acceso, doutros ciclos 

de grao medio ou ben dende FP Básica de calquera especialidade. Este alumnado, despois, 

pode realizar o bacharelato ou acceder a un ciclo superior (ten reserva do 20% das prazas 

ofertadas). 

A ciclo superior pódese acceder dende bacharelato, por proba de acceso ou ciclo medio. 

Case a totalidade do alumnado é maior de idade. As características deste dependen moito 

da modalidade ou réxime no que se matricule. Así, en modular o alumnado pode vir ás 

clases despois da súa xornada laboral e no ciclo de Dual, o alumnado presenta un perfil 

profesional máis adaptado á empresa. Non é estraño que teñan unha carreira, e fagan o 
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ciclo. Nembargantes, dáse tamén o caso inverso: acceden á universidade unha vez rema-

tado o ciclo ou ben realizan outro ciclo formativo de grao superior. 

Para o alumnado do ciclo superior de Química Industrial, ofértase dende hai dous cursos 

unha sección bilingüe no módulo de Formulación e preparación de mesturas. O alumnado 

de ciclos formativos, tanto de grao medio como de superior, ten opción de realizar o mó-

dulo de Formación en Centros de Traballo (FCT, son as prácticas en empresa), tanto na 

Comunidade Autónoma como en Europa, a través do programa Erasmus+. 

A través de dito programa tamén poden realizar cunha beca, prácticas nalgúns países eu-

ropeos, unha vez titulados. 

 

 Contribución do PD ao Proxecto Educativo, Relación con oturos plans e Proxectos. 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, regula diferentes aspectos relacionados 

coa competencia dixital e a innovación educativa, así no artigo 121 establece que o 

proxecto educativo do centro recollerá, entre outros aspectos, a estratexia dixital do centro, 

na 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. 

 

 O plan dixital do centro persegue a integración didáctica das TIC e a educación dixital tanto 

para o profesorado como para o alumnado. 

  

• O obxectivo final da posta en marcha do Plan Dixital será o de mellorar o desenvolvemento 

da competencia dixital do alumnado e o uso das tecnoloxías dixitais na aprendizaxe a través 

do desenvolvemento da competencia dixital do profesorado, tanto individual como 

colexiada e da transformación do Centro nunha organización educativa dixitalmente 

competente. 
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 Queremos incardinar no proxecto educativo do Centro: 

 a) A integración e o desenvolvemento das tecnoloxías dixitais nos procesos formativos para 

optimizar a xestión dos recursos humanos e materiais do centro. 

 b) Promover o uso de ferramentas dixitais na práctica docente. 

 c) Mellorar a competencia dixital dos membros da comunidade educativa. 

d) Ter definido un equipo responsable de dinamización do Plan Dixital e a súas funcións. 

e) Poñer en marcha dun espazo de tecnoloxía aplicada en Ciclos Formativos (Aula 

Tecnolóxica de Química Industrial 4.0 ). 

 

 Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23 

a) Mellora no uso das TICs no desenvolvemento da práctica educativa docente. 

b) Optimización do uso e mellora na dotación de equipamento e das aulas de informática para 

o seu emprego pola comunidade educativa. 

c) Actualización e mantemento da páxina web do centro. 

d) Utilización das diferentes ferramentas institucionais para a comunicación entre o 

profesorado e coas familias: Abalar, Abalar Pro, Agueiro, Aulas virtuais… (Plan de 

Comunicación do centro). 

e) Emprego da ferramenta informática PROENS para a realización das programacións 

didácticas. 

 

1.3. Breve xustificación do mesmo 

A elaboración do Plan Dixital realizouse atendendo ao seguinte Marco Normativo: 

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

Lei Orgánica 3/2020 do 29 de decembro: 

As contornas virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes sostidos con 

fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos específicos deseñados polos 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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docentes para a consecución de obxectivos concretos do currículo, e deberán contribuír a 

extensión do concepto de aula no tempo e no espazo. Por elo deberán, respectando os 

estándares de interoperabilidade, permitir aos alumnos e alumnas o acceso, desde 

calquera sitio e en calquera momento, as contornas de aprendizaxe dispoñibles nos 

centros docentes nos que estuden, con pleno respecto ao disposto na normativa aplicable 

en materia de propiedade intelectual, privacidade e protección de datos persoais. Ase 

mesmo promoverán os principios de accesibilidade universal e deseño para todas as 

persoas, tanto en formatos e contidos como en ferramentas e contornas virtuais de 

aprendizaxe. 

 

Os equipos directivos dos centros promoverán o uso das tecnoloxías da información e a 

comunicación (TIC) no aula como medio didáctico apropiado e valioso para levar a cabo as 

tarefas de ensino e aprendizaxe. 

 

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: 

Ao longo do curso 2021-2022, cada centro dentro da súa autonomía elaborará o 

documento do Plan Dixital para que sirva de referencia a toda a comunidade educativa, de 

xeito que no curso 2022-2023 a súa aplicación sexa efectiva. 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210630/AnuncioG0598-180621-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210630/AnuncioG0598-180621-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210630/AnuncioG0598-180621-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210630/AnuncioG0598-180621-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210630/AnuncioG0598-180621-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210630/AnuncioG0598-180621-0005_gl.html
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/35026
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/35026
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/35026
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/35026
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1.4. Proceso de elaboración 

Para a elaboración do presente Plan Dixital creouse un Equipo de Dinamización formado 

por cinco profesores/as do centro: Mariano Pazos Afonso (X. Estudos Adultos e responsable 

da aula virtual do centro), María José Rodríguez Vázquez (profesora Ciclos Formativos), 

Paula Morales Pereira, Miguel Carballido Pensado e Esther Tarrío Tato (profesores da ESO 

e BAC e membros do equipo de dinamización das TIC).  

O proceso de elaboración do Plan estivo enmarcado nunha liña do PFPP do centro e guiado 

a través da mentorización do equipo ADIX que nos ía asesorando para emprender as 

diferentes actuacións. 

• Análise da situación do centro de cara á elaboración do Plan Dixital: análise dos 

medios materiais do centro, análise das incidencias TIC (formulario na web). 

Planificación de quendas e realización dos cuestionarios Selfie e CDD. 

a) Informe SELFIE para a diagnose da situación en relación a competencia dixital. O 

centro usou a ferramenta de autoavaliación SELFIE, coa finalidade de obter en liña 

un informe de autoavaliación do centro (informe SELFIE). Esta ferramenta, 

desenvolta pola Comisión Europea ao abeiro do Marco Europeo para Organizacións 

Educativas Dixitalmente Competentes (DigCompOrg), foi posta a disposición do 

Centro de forma gratuíta para todos os centros educativos no sitio web 

correspondente. 

b) Test de Competencia Dixital Docente (Test CDD). De xeito complementario, o 

profesorado puido realizar o test CDD baseado no marco DigCompEdu desde o seu 

perfil persoal. Este test permitiu obter a cada docente un informe individual coa 

valoración global do nivel competencial (A1-C2), polas áreas deste Marco así como 

xerar un informe xeral do nivel de competencia para a súa análise. 
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• Diagnose da situación do centro.  

 A partires dos resultados obtidos dos Informes SELFIE e CDD,  e tras recibir unha sesión 

formativa, xerouse para o  centro un informe sobre Debilidades, Ameazas, Fortalezas e 

Oportunidades (DAFO) que nos permitiu a análise de situación e a definición das liñas 

fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e actuacións. 

• Elaboración do Plan de Acción e Redacción do Plan Dixital que se realiza en base á 

información recollida do informe de análise da situación do centro e de acordo coa 

estrutura que se recolle no anexo da resolución do 3 de setembro de 2021. 

• O Plan Dixital será presentado para a súa aprobación no último trimestre do curso 

2021-2022 ao Consello Escolar. 

 Durante o curso 2022-2023 procederase á implementación efectiva do Plan, que es-

tará sometido a un proceso de avaliación, revisión e mellora continua. 

 

 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

Infraestrutura dixital: 

• Rede de datos con velocidade mellorable. 

• Infraestrutura de voz (telefónica) en todos os despachos do centro, sala de 

titorías, salas de profesorado e conserxerías dos dous edificios.  

• Rede Wifi con cobertura nos dous edificios do centro. 

• Aulas e departamentos con conexión cableada. 

• Aulas con conexión wifi (rede Abalar e ED) 
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Equipamento: 

 Equipamento Número de 

ordenadores 

Observacións 

15 Aulas ESO e Bac Equipos portátiles de 

profesorado, pantalla 

interactiva e canón.  

 

15 

 Hai equipos XUGA 2006, 2011, e 

2015 que precisan renovación. 

Aula específica EPV Portátil (i3), canón.  1 Precisa de renovación. 

Aula específica Música Equipo de sobremesa e 

canón. 

 

1 

 

5 Aulas de desdobre. Portátil, canón.  

5 

Hai equipos XUGA 2015 que 

precisan renovación.  

Aula informática ESO Equipos de sobremesa, 

canón. 

 

17 

16 equipos XUGA 06 que precisan 

renovación. 

Aula informática BAC Equipos de sobremesa, 

canón. 

 

20 

18 equipos XUGA 20016 

2 equipos XUGA 2013 

3 Despachos Edificio 

Gris (X. Estudos, 

Dirección e 

Vicedirección) 

Equipos de sobremesa. 

Impresora en Dirección 

e Xefatura de Estudos 

 

3 

 

Sala de profesorado 

edificio gris. 

4 Equipos de sobremesa 

1 Impresora. 

 

4 

 

 

Biblioteca 10 equipos de 

sobremesa a disposición 

do alumnado 

2 equipos de sobremesa 

para a  xestión de 

préstamos. 

 

14 

Un dos equipos de xestión precisa 

ser renovado. 

Departamentos e 

laboratorios 

14 equipos de 

sobremesa 

 

14 

A mayoría do equipamento precisa 

ser renovado, hai equipos XUGA 09 

Conserxerías  (edificio 

Ciclos e edificio 

ESO/BAC) 

2 equipos de sobremesa 

2 Fotocopiadoras 

 

2 

 

2 Despachos edificio 

ciclos (Secretaría e X. 

Estudos adultos) 

2 equipos de sobremesa 

1 impresora 

 

2 
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Secretaría 2 equipos de sobremesa 

Impresora multifunción 

 

2 

Un dos esquipos precisa 

renovación urxente. 

Sala de profesorado de 

ciclos 

Equipos de sobremesa  

2 

 

Aula informática Equipos de sobremesa 24 Equipamento moi antiguo, HP 

Compaq 6005 PRO 

Aulas  Equipos de sobremesa 

Canóns 

 

10 

Precisan renovación. 

Ultraportátiles aulas 

Abalar 

Carros e ultraportátiles  Non hai mantemento para os 

equipos. Están inutilizados porque 

non funcionan a mayoría das 

baterías. 

 

Servixos dixitais educativos:  

• Páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/ 

• Aulas virtuais Moodle: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/aulavirtual/ 

• Mensaxería Abalar 

•  Blogues específicos e blogue de vicedirección 

Xestión do mantemento e equipamento do centro:  

• Formulario web que recolle as incidencias TIC do centro. 

• Equipo de dinamización TIC que coordina a revisión de incidencias, da parte 

á UAC e recibe suxestións de mellora de equipamento. 

• Servizo externo de mantemento. 

• Unidade de Atención a Centros 

Documentos de centro relacionados coas TIC:  

• Plan de continxencia 

• Plan TIC 

• Plan de comunicación 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/aulavirtual/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/Blogs
https://sardiplus.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ17IYm-VFFYVftE5rrjtk7MOrkHNZgXNh4HWJrz9revmbgw/viewform
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/system/files/u2/curso2021_22/directiva/plan_continxencia%20curso%2021-22.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/system/files/u2/archivos/curso2020_21/directiva/programacion%20tic%2020-21%20%281%29.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/system/files/u2/curso2021_22/directiva/Plan%20de%20Comunicación%20IES%20A%20Sardiñeira.pdf
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

Autoavaliación SELFIE: inclúese a información do resumo das áreas do informe SELFIE de cada 

etapa educativa na seguinte táboa: 

Áreas Grupos 
   

ESO Bacharelato FP 

A -Liderado 

Equipo Direct. 2 
 

2,6 2,6 

Profesorado 3,7 
 
3 

3,6 3,1 

Alumnado Non procede 

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 3,3 3,8 3 

Profesorado 3,5 
 

2,4 2,9 

Alumnado 2,9 2,1 2,1 

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Direct. 2,9 3,3 3,6 

Profesorado 3,5 3,3 3,4 

Alumnado 2,9 2,4 3,2 

D- Desenvolvemento profesional 
continuo 

Equipo Direct. 4,3 4,3 3,6 

Profesorado 3,9 3,9 3,4 

Alumnado Non procede 

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 4,6 4,6 3,7 

Profesorado 4,4 4,2 4.5 

Alumnado 3,6 3,4 4,1 

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 3,6 3,8 3,1 

Profesorado 3,1 3,4 4,3 

Alumnado 3 2,7 3,3 

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 3,3 3 2,9 

Profesorado 3,3 3,4 3,4 

Alumnado 2,7 2,2 2,9 

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Direct. 4 3,8 3,4 

Profesorado 3,6 3,4 3,5 

Alumnado 3 2,7 2,9 

 

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

TestCDD de centro. Tamén pode interesar reflictir o recollido na táboa 1.3. en relación co perfil 

do profesorado participante no TestCDD. 
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1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

 N.º profesorado que 
participa 

N.º profesorado total % participación 

DEFINITIVO 21 37 56,8 

PROVISIONAL 12 16 75 

INTERINO 5 12 41,7 

SUBSTITUTO 2 9 22,2 

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 

90,2 Integrador/a ( B1) 76,4 Integrador/a ( B1) 

    

 

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 86,2 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1) 

BAC 85,8 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1) 

F.P 101,5 Experto/a (B2) 80,3 Integrador/a (B1) 

 

2.3. Distribución do profesorado por niveis 

 Total profesorado no nivel de 
competencia 

% de profesorado participante neste 
nivel 

A1 0 0 % 

A2 6 14,6 % 

B1 18 43,9 % 

B2 11 26,8 % 

C1 6 14,6 % 

C2 0 0 % 

TOTAL 41 99,9 % 

 

 

Outras fontes: 

Para a realización da análise DAFO, contouse coa valoración do equipo de Dinamización TIC a 

partir da análise das diferentes incidencias  e suxestións recibidas (formulario de incidencias 

e recollida de suxestións directamente). 
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2.3. Análise DAFO 

A partir do informe SELFIE, Test CDD 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

TE
G

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS
- EQUIPAMENTO 

C2 . Dispositivos dixitais para a ensinanza 
No centro hay dispositivos de sobremesa 
para poder desenvolver unha ensinaza 
dixital. Para a súa implementación xeralizada 
sería necesaria a ampliación da dotación.   
C5. No noso centro contamos con asistencia 
técnica externa. As incidencias inmediatas e 
menos técnicas son resoltas polo 
coordinador TIC. 
 

C16 . Repositorios. Materias de ensinanza-
aprendizaxe. Necesidade de crear unhos 
materiais propios dos departamentos ou do 
centro a impartición das materias. 
C14 . Espazos físicos 
Non estan adaptados ás novas necesidades 
flexibles de ensinanza dixital. 
 
 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

PERSOAL DOCENTE 

E1 . Recursos educativos en liña 
O profesorado válese de múltiples recursos 
educativos en liña, ademáis das edicións 
dixitais                                                                                                                       
B3. Participación do profesorado en redes 
colaborativas profesionais. 
E2 . Creación de recursos dixitais 
De xeito individual, o profesorado crea 
recursos para apoiar a ensinanza dixital na 
aula. 
E4 . Comunicación coa comunidade 
educativa: emprego das tecnoloxías dixitais 
para comunicarse coas familias. 
E5 . Recursos educativos abertos. 
Coñecemento accesible dixital a disposición 
do alumnado. 
F1 . Adaptación as necesidades do 
alumnado 
Prepáranse recursos dixitais para o 
alumnado NEE 

D1 . Necesidades de DPC 
Falta de estratexia do Desenrolo Profesional 
no relativo as ensinanzas con tecnoloxías 
B2 Debate sobre o uso da tecnoloxía 
Nalgúns casos non existe unha conciencia 
da necesidade do uso da tecnoloxía para 
mellorar o proceso de ensinanza-
aprendizaxe                                                           
F6 . Proxectos interdisciplinares 
Pouco uso das tecnoloxías dixitais en 
proxectos que traballan simultáneamente 
diferentes materias DPC 
 
 

PERSOAL NON 
DOCENTE 

Comunicacións empregando tecnoloxías 
dixitais ao persoal non docente. 
 

 
 

ALUMNADO 

H8. Aprender a comunicarse 
O alumnado aprende a comunicarse coa 
linguaxe das tecnoloxías dixitais 
 

C13 . Dispositivos propios do alumnado 
O alumnado ten por norma xeral teléfonos 
intelixentes, pero non outros equipos para 
empregar ferramentas dixitais, ou empregar 
adecuadamente os smartphones.                
H3. Comportamento responsable e 
respectar aos demais cando utiliza internet.    
H4. Verificar a calidade da información.    
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UTIC1 . Adopción da tecnoloxía 
O alumnado percibe que esta pouco 
introducida a tecnoloxía dixital na aula 
 
G6 . Comentarios a outro/as alumno/as 
sobre o seu traballo 
Falta fomento da autoavaliación crítica, 
propia e dos compañeiros, empregando as 
novas tecnoloxías da información. 
 

FAMILIAS 

 
 
 

 

 
 

 

UTIC2-4-5 . Uso da tecnoloxía fora do 
centro. O alumnado de modo xeralizado 
non emprega á tecnoloxía fora do centro 
 
AFC1-2 . Uso da tecnoloxía fora do centro 
O alumnado de modo xeralizado non ten 
acceso á dispositivos dixitais fóra do centro, 
máis aló do teléfono móvil. 
 
 
 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

OFERTA 
Existe unha boa coordinación entre as 
mateiras de Tecnoloxía Industrial e TIC, 
realizando proxectos colaborativos. 

 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

A3 . Novas modalidades de ensinanza 
Vontade por parte do equipo directivo de 
implementar tecnoloxías dixitais na aula. 
Incentívase o uso de plataformas como 
Abalar, Webex. Intentan limitarse ao 
máximo as comunicación por otras vías. 
A2 Desenrolo da estratexia de dixitalización 
cos profesores. Grupo de profesores 
inplicados na dixitalización da ensinanza. 
PE1 . Servizos dixitais corporativos para 
difundir información e ensino virtual 
Adopción de aulas virtuais, web corporativa, 
plataforma abalar e videoconferencias de 
modo sistemático por parte do centro. 
PE2 . Emprego de software libre 
Promoción do emprego de software libre 
nos procesos de ensinanza-aprendizaxe 
 

A1. Contar no centro cunha estratexia 
dixital 
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 
C

A
TE

G
O

R
ÍA

S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

Edixgal                   
                                                                           
Dotación de equipamento tecnolóxico.    
 
Oferta de actividades formativas e as 
condicións para a participación. 
 
Concesión de Aula Tecnolóxica de Química 
Industrial 4.0 

A4 . Falta de tempo para explorar cómo 
mellorar a ensinanza 
A administración establece unhas ratios de 
profesorado e unha asignación de horario 
que non permite a formación no horario de 
traballo  
Inestabilidade laboral do persoal docente. 
 

LEXISLACIÓN 
 
Implementación dun plan dixital 

 
 
 

CONTORNA 
 
 
 

Baixa competencia dixital das familias. 
Acceso limitado a dispositivos dixitais. 

ANPA 
 
Acábase de crear a ANPA 
 

 
 
 

OUTRAS 
ENTIDADES 

 
 
 

 
 
 

 

3. Plan de Acción 

 

Na elaboración do Plan de Acción incidimos en obxectivos realistas que supoñan unha mellora 

do uso que se fai dos recursos dispoñibles, tendo en conta que o catálogo dos mesmos 

atópase en constante evolución. 

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar 

o Plan de Acción terá en conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración 

do Plan Dixital. 

3.1. Obxectivos, indicadores e acción 

A partir da análise DAFO establécense áreas prioritarias e determínanse os obxectivos que 

queremos conseguir. Estes obxectivos estarán contextualizados a áreas de mellora en relación 

coas do marco DigCompOrg. 
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción 
 

 

Área/s de mellora:          C. Infraestruturas e equipamentos 

OBXECTIVO 1: (1) 
 
Coñecer as necesidades específicas de dixitalización (medios e formación) dos distintos departamentos 

Acadado  

Responsable: Coordinador TIC, Dirección, CCP 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Documento que recolla as necesidades de cada departamento. 

Valor de partida: (3) 0 documentos. Descoñécese a necesidade de formación e/ou dotación de cada departamento. 

Valor previsto e data: (4) 
1 documento que recolla as necesidades específicas de formación e dotación de 
alomenos o 70% dos departamentos. 

Novembro 2022 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN (5) 

 
RESPONSABLES (6) 

 
DATA PREVISTA FIN 

(7)  

 
RECURSOS NECESARIOS (8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10) 

A02.1: Creación de enquisa/formulario 
de detección de necesidades e 
solicitude aos departamentos de 
reflexión ao respecto. 

Equipo Directivo, 
Coordinador TIC 

09/2022 Reunións e formulario  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2:Reunións nos departamentos 
para cumprimentar a 
enquisa/formulario e reflexionar sobre 
as necesidades de dotación e/ou 
formación. 

Xefes de 
Departamentos 

09/2022 
Reunións e actas das mesmas. 
Respostas ás 
enquisas/formularios 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.3: Elaboración de documento  que 
recolla as necesidades dos diferentes 
Departamentos. 

Equipo Directivo, 
Coordinador TIC 

11/2022 
Enquisas cubertas, solicitudes 
realizadas, actas das reunións. 

 
Realizada 
Aprazada 
Pendente 
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Área/s de mellora:        PEDAGOXÍA: APOIO e RECURSOS 

OBXECTIVO 2: (1) Elaborar un repositorio con diferentes recursos dixitais para que o profesorado os poida empregar Acadado  

Responsable: Coordinador TIC 
Non 
Acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Aula Virtual con repositorio de recursos dixitais 

Valor de partida: (3) 0 Repositorios/tutoriais con recursos dixitais para o profesorado 

Valor previsto e data: (4) 
1 Repositorio con recursos dixitais para o profesorado (alomenos 10 recursos con 
guía de uso) 

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) 

A03.1: Realización e solicitude de 
cumprimentación ao profesorado de 
enquisa de coñecemento de recursos 
dixitais para empregar na aula 

Equipo Dinamización 
TIC 

Outubro 2022 
Formulario Google 
Correo electrónico corporativo 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: A partires dos resultados da 
enquisa realizada seleccionar recursos 
educativos para empregar na aula. 

Equipo Dinamización 
TIC 

Novembro 2022 
Reunións webex ou presenciais. 
Correo electrónico. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.3: Creación dunha aula virtual cos 
recursos escollidos, exemplos de uso e 
titoriais. 

Equipo Dinamización 
TIC 

Maio 2023 

Reunións webex ou presenciais. 
Correo electrónico, plataformas 
on line. 
Aula virtual Moodle 

 
Realizada 
Aprazada 
Pendente 

 

AO3.4: Difusión e publicación do 
producto final 

Equipo Dinamización 
TIC 

 Xuño 2023 Aula virtual Moodle  
Realizada 
Aprazada 
Pendente 
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“Área/s de mellora”:   Liderado 

OBXECTIVO 3(1): Estender e xeralizar o uso das aplicación ABALAR Móbil e AbalarPro para a comunicación entre o profesorado e as familias (A2) Acadado  

RESPONSABLE: Coordinador TIC, Equipo directivo. Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Porcentaxe de profesorado que emprega as aplicacións de ABALAR como ferramentas para a comunicación coas familias. 

Valor de partida (3) 35% 

Valor previsto e data (4) 75 % 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) 

AO1.1: Instaurar as 
aplicación corporativas 
ABALAR para a 
comunicación coas familias 

Equipo directivo 30 de setembro de 2022 
Aplicación Webex 
Dispositivos móviles 
Conexión a internet. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Habilitar a 
xustificación de faltas e o 
servizo de mensaxería a 
través de ABALAR. 

Coordinador TIC, equipo 
directivo. 

20 de decembro de 2022 
Dispositivos móviles, conexión a 
internet. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Comprobación do 
uso das aplicación por parte 
do profesorado 

Titores. Coordinador TIC 20 de xuño de 2023 
Sala de profesorado, conexión a 
internet, ordenadores e/ou 
móviles. 

 
Realizada 
Aprazada 
Pendente 
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“Área/s de mellora”:  PEDAGOXÍA: APOIO e RECURSOS 

OBXECTIVO 4 (1): 
Estandarizar mediante etiquetas con códigos QR  as instrucións e rexistros de mantemento do equipamento dos laboratorios de 
ciclos formativos. 

Acadado 
 

RESPONSABLE: Profesor responsable Non acadado 
 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) Porcentaxe de equipamento ao que se lle implementa o etiquetado QR.  

Valor de partida (3) 1 equipo ten identificador QR 

Valor previsto e data (4) 5 equipos con identificador QR 20 de xullo de 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: Formación do grupo 
de traballo para a 
realización do proxecto. 

Profesorado de ciclos 
formativos 

30 de setembro de 2022 
Correo electrónico corporativo. 
Conversas e reunións entre o 
profesorado. 

 

Realizada 
 

Aprazada 
 

Pendente 
 

AO1.2: Establecemento dos 
criterios para a realización 
do etiquetado 

Coordinador . Profesorado 
implicado. 

14 de febrero de 2023 

Correo electrónico. 
Webex. 
Equipamento dixital: 
ordenadores, conexión a internet 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente 
 

AO1.3: Elaboración e 
colocación do etiquetado 
para o  equipamento. 

Coordinador/a. Profesorado 
implicado. 

10 de xuño de 2023 

Impresoras. 
Equipamento dixital: 
ordenadores, conexión a 
internet. 

 
Realizada 
Aprazada 
Pendente 
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3.1. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

A día de hoxe a maior necesidade de equipamento plantéxase na renovación do equipamento 

das aulas de informática da ESO e de Ciclos formativos. Para a mellora da competencia dixital 

do alumnado precisamos equipamento que permita empregar os programas e aplicación 

requeridos, non sendo sempre posible co equipamento do que dispoñemos. 

 

4. Avaliación do plan 

A actualización e seguemento do plan realizarase de xeito periódico e alomenos unha vez cada 

curso escolar. Para iso cumprimentaranse as táboas definidas para cada obxectivo (ver 

apartado 3.1) nas datas previstas para a súa consecución.  

Unha vez ao trimestre realizarase unha avaliación procesual na que se valorará cando menos: 

 

 Moi ben Ben Aceptable Mellorable Comentarios 

Grao de consecución 

das accións 

     

Análise e valoración 

dos resultados 

     

Modificación das 

accións 

     

Propostas de mellora      

Outros      
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Durante o mes de xuño de cada ano realizarase a avaliación final  do Plan onde se terán en 

conta alomenos os seguintes aspectos:  

Grao de 

consecución 

Acadado Casi acadado En proceso Iniciado Comentarios 

Obxectivo 1      

Obxectivo 2      

Obxectivo 3      

Propostas de 

mellora 

     

 

No contexto da avaliación final, e unha vez rematado o curso escolar, analizaránse os 

obxecivos acadados e a inclusión de novos obxectivos para posteriores cursos académicos, 

tendo moi en conta as propostas de mellora e a valoración do logro dos obxectivos. 

 

5. Difusión do plan 

O Plan Dixital estará a disposición da comunidade educativa na web do centro, no apartado 

de documentos do centro , tal e como está contemplado no Plan de Comunicación.  

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1861
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1721
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1721
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/system/files/u2/curso2021_22/directiva/Plan%20de%20Comunicación%20IES%20A%20Sardiñeira.pdf

