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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

O Instituto de Educación Secundaria e Bacharelato Sofía Casanova localízase na rúa O 
Galego Soto s/n, en Ferrol. Os datos de contacto  e información son os seguintes:

– Dirección de correo electrónico: ies.sofía.casanova@edu.xunta.gal

– Telefono: 981 311 500 
– Enderezo web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessofiacasanova

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

O centro está situado no concello de Ferrol, que ten unha poboación de arredor dos 64700
habitantes (INE 2021). A tasa de natalidade no concello é baixa (4,75 ‰ no 2021 segundo o INE)
e o crecemento natural negativo. A idade media son 49,29 anos (INE 2021). As principais
actividades económicas do concello emárcanse principalmente no sector servizos seguido polo
sector industrial (tradicionalmente, foi o sector naval o principal motor económico desta
localidade). 

O IES Sofía Casanova é un centro público e urbano no que se imparten ensinanzas de ESO e
bacharelato. No curso 2021-2022 conta con aproximadamente 590 alumnos e alumnas, a
maioría deles procedentes dos barrios de Recimil, Esteiro e o Inferniño Os centros adscritos ao
IES Sofía Casanova son CEIP de Recimil, Ponzos e Esteiro. O centro escolariza en ESO a alumnos
de dúas procedencias: por un lado, os que veñen dos centros de Educación Primaria adscritos;
por outro, un número significativo de alumnos que non proceden destes centros aos que os pais
deciden matricular aquí. En Bacharelato, aproximadamente a metade do alumnado cursaron
ESO neste centro; a outra metade procede de diferentes centros da localidade.

No presente curso 2021-2022 temos catro grupos de 1º ESO, catro grupos de 2º ESO, catro
grupos de 3º ESO, e tres grupos de 4º ESO, cinco grupos de 1º de bacharelato e catro de 2º
bacharelato nas modalidades de Ciencias e Ciencias Sociais e Humanidades.
 

O número total de alumnado matriculado no centro é 593 (294 mulleres e 299 homes)
repartido:

• ESO 336 alumnos en total, dos cales 158 son mulleres e 178 son homes
• Bacharelato 257 alumnos en total, 136 mulleres e 121 homes

Persoal docente:
• 54 profesoras/es de ensino secundario
• unha profesora de Pedagoxía terapéutica
• unha profesora de relixión
• un profesor a media xornada do programa PROA +
• dous profesores con horario completo no CIFP Ferrolterra, impartindo os módulos de

Ciencias aplicadas e Comunicación e sociedade

Hai 59 profesoras/es dos cales 44 teñen destino definitivo no centro, 2 administrativas, 2
subalternos, 5 limpadoras e  1 auxiliar de conversa.
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E-DIXGAL. 

BIBLIOTECA LÍA: 

PFPP: Club de Voluntariado
Clubs de lectura

Club de microescritura
Club manga.

STEMbach CLUB DE IGUALDADE

ERASMUS +: 

Aprendiendo robótica por Europa: 
STEM

Acreditación

CLUB DE CIENCIA PLAN DIRECTOR

CONTRATOS PROGRAMA: 

INNOVA RECUPÉRATE INCLÚE

EDU saúde
EDU Innova
EDU Excelencia

ARCO
PROA +

INCLUE-T
CONVIVE-T

SECCIÓNS BILINGÜES
RADIO ESCOLAR

Proxectos relacionados con organizacións da
contorna.

ACREDITACIÓN DO
ALUMNADO LE

Secretariado Gitano
ABANCA

UDC
Domus VI

Táboa 1. Plans e proxectos nos que participa o centro.

O plan dixital vai contribuir a desenvolver as liñas de actuación do centro en materia de
dixitalización Este Plan Dixital ten especial relación co proxecto E-Dixgal, implementado nos
últimos anos; por outra banda, na oferta educativa hai materias relacionaas coas TIC. A oferta
de formación non formal busca o desenvolvemento da competencia dixital do alumnado a
través do clube de ciencia e outras actividades complementarias e extraescolares. 
O Pan Dixital entrará en vigor o vindeiro curso 2022-2023, logo da súa aprobación polo claustro.

1.3. Breve xustificación do mesmo

A 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 ten por obxecto establecer as medidas de actuación relativas ao
deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital para o curso 2021-2022, nos centros
docentes sostidos con fondos públicos correspondentes ao ámbito de xestión da Comunidade
Autónoma de Galicia. Esta mesma resolución do 3 de setembro sinala que en liña coas
orientacións establecidas no Plan de Recuperación e Resiliencia da Unión Europea e no marco
do Plan de Acción de Educación Dixital (2021-2027), a Consellería de Cultura, Educación e
Universidade (en diante, a consellería) persegue a transformación dixital dos centros educativos
de Galicia como organizacións a fin de que sexan dixitalmente competentes nos procesos de
ensino-aprendizaxe, de xestión e de relación o que require de un proceso de mellora das
competencias dos membros da comunidade educativa que se deberá recoller nun Plan Dixital
do Centro como organización. 
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Outra lexislación que debemos ter en conta 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.

1.4. Proceso de elaboración

Para a elaboración do Plan dixital o Equipo de Dinamización do Plan Dixital seguiu as
orientacións do equipo ADIX Ferrol; a continuación sinálanse as fases de elaboración do Plan
Dixital:

● Fase de recollida de información: Entre os meses decembro e xaneiro o profesorado
realizou os test SELFIE e o TCDD.

● Fase de organización e interpretación da información: O Equipo de Dinamización do PD
reuniuse para interpretar os resultados dos tests e elaborar unha análise DAFO.

● Deseño do Plan de Acción, a  partir da análise DAFO. Nunha primeira reunión esbozáronse
os obxectivos e accións para acadalos. Concretáronse os obxectivos e accións e, tras unha
consulta aos Departamentos, identificarónse as necesidades de equipamento e
infraestruturas tecnolóxicas.

● Redacción final do plan e revisión por parte do Equipo de Dinamización do mesmo no
marco do PFPP. Nesta fase final foron incorporadas as achegas feitas tras unha consulta
ao claustro.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais.
O centro dispón de conexion a Internet por ADSL; o ancho de banda resulta insufciente, e e

frecuente que no comezo das horas lectvas, cando moitos ordenadores estan conectandose a

rede ao mesmo tempo, existan problemas de rendemento. Tamen resulta insufciente se se

require realizar algunha descarga pesada, como unha maqueta Abalar dende o paxina ofcial de

descargas. A calidade da rede foi especialmente problematca neste comezo de curso:

imposibilidade de conexion por WiFi en moitos puntos do centro, incluqndo a sala de profesores, e

cortes na conexion durante a mana. Os temas xa foron tratados coa UAC, e parcialmente

solucionados, aqnda que os u ltmos dqas reprodu cense algu ns problemas e quedan algunhas

dependencias por arreglar (tomas de rede que non funcionan). Pero a instalacion de rede de base

e defciente, segundo indican todos os tecnicos que venen, xa que o RACK presenta unha
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saturacion e un desorde que fai difcil facer probas e pode causar problemas O caso tamen esta

comunicado a UAC, e esta solicitada a instalacion dun novo RACK. 

Equipamento dispoñible:

• Aulas dixitalizadas. Todas as aulas de referencia contan con ordenador,
proxector e pizarra dixital. Dispoñen tamén de altofalantes.

• Aulas de informática. O inventario das aulas de informática é o seguinte:
AULA 012: 15 ordenadores + proxector AULA 201: 16 PCs + proxector AULA
204: 15 PCs + proxector AULA 208: 18 PCs + proxector + unha impresora. 

• Proxecto E-Dixgal. As aulas da ESO contan co equipamento E-Dixgal: un
miniportátil para cada alumno segundo as condicións do programa Edixgal,
PC de profesor, proxector e PDI, o carro de carga só está dispoñible para 1º, 2º
e 3º ESO (3º da ESO foi instaldo este curso académico 2021-2022) o que obriga
ao alumando de 4º de ESO a levar o equipo todos os días a casa para encher a
batería. 

• Uso na biblioteca: 2 PC para xestión + 2 impresoras + 8 portátiles Internet
para alumnos + canón + pantalla proxección. 

• Equipos para uso nas salas de profesorado e departamentos e outras
dependencias: Sala de Profesores: 4 PC +1 impresora. Equipo Directivo: 3 PC +
1 portátil + 3 impresoras 

• Conserxería: 1 PC 
• Administración: 2 PC + impresora fotocopiadora + escáner 
• Aula maker.  Tres impresoras de impresión 3D, unha impresora multifunción,

equipamento audiovisual, tablets, ordenador e tarxetas programables.
• Servizos dixitais educativos: O centro conta con páxina web, aula virtual

moodle, abalar móbil e o proxecto E-dixgal para os cursos de 1º a 4º da ESO .

Xestión do mantemento do equipamento do centro:  un docente encárgase da xestión da
pána web e a administración de moodle. Hai dous coordiandores TIC, unha coordinadora Edixgal
e un equipo para a elaboración do plan dixital cun PFPP asociado.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Para a elaboración da análise DAFO consultouse ao profesorado e alumando a través da
ferrametna de autoavaliación SELFIE, que se basea nun marco da Comisión Europea relativaoá
promoción da apredizaxe na era dixital nas institucións educativas. SELFIE pon de relevo o que
funciona e o que debe mellorar en canto ás tenoloxías dixitais nos centros educativos. Un
resumo dos valores obtidos no SELFIE poden verse na táboa 2.
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Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 4,5 4,6
Profesorado 3,2 2,8
Alumnado - 2,5

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 4,2 4,6
Profesorado 2,8 3,6
Alumnado 3,1 3,4

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,7 4,6
Profesorado 3,6 3,6
Alumnado 3,1 3,4

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4,7 4,7
Profesorado 3,4 3,2
Alumnado - -

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4,3 4,4
Profesorado 4 3,9
Alumnado 3,9 3,9

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

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

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 3,7 3,4
Profesorado 3,3 3,1
Alumnado 3,1 2,5

H- Competencias dixitais
do alumnado

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

Táboa 2. Resultados do Test de autoavaliación SELFIE (puntuación sobre 5)

A segunda fonte foi o Test de Competencia Dixital docente que realizou o profesorado do
centro en febreiro de 2022.

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

DEFINITIVO 23 43 53,50%

PROVISIONAL 4 4 100,00%

INTERINO 7 11 63,60%

SUBSTITUTO 1 11 9,10%

OUTROS 0 1 0,00%

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

87,1 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 84,8 Integrador /a B1 79,2 Integrador /a B1

BAC 88,1 Integrador /a B1 77,9 Integrador /a B1
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2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 - -

A2 11 31,40%

B1 12 34,30%

B2 6 17,10%

C1 6 17,10%

C2 - -

TOTAL 35 99,90%

2.3. Análise DAFO

A partir do Informe SELFIE, TCDD e reunións do Equipo de Dinamización do Plan Dixital
realizouse unha análise DAFO que permiu un achegamento á realidade do centro no eido dixital
e facilitou o deseño  do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

Todas as aulas teñen ordenador do profesor e 
proxector. As aulas de 1º a 3º de ESO teñen carros e-
dixgal. 
O alumnado de 1º a 4º ten ordenadores e-dixgal.
Existen dispositivos dixitais para a labor docente e o 
alumnado.
Hai acceso a internet.

A conexión a internet pode ser lenta e falla. Precísase 
renovación do Rack.

PERSOAL DOCENTE

Hai unha considerable participación en actividades 
formativas para a actualización das Competencias 
Dixitais.
O persoal docente emprega as tecnoloxías de 
comunicación, preparación e retroalimentación con 
seguridade.
O profesorado coñece as vantaxes do software libre.
Coñecen e empregan AbalarPro.

A falta de tempo do profesorado pode limitar a 
dipoñibilidade para a formanción en  TIC  así como para
a creación de materiais para o ensino mixto.
Non é frecuente a avaliación dos propios progresos con 
tecnoloxías dixitais.

PERSOAL NON DOCENTE

ALUMNADO
O alumnado pode empregar software libre para as 
tarefas propostas dende o centro.
Coñecen e emperran Abalar

Algún alumnado debe mellorar as destrezas dixitais.

FAMILIAS
Coñecen e empregan AbalarMóbil.

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

Empréganse ferramentas institucionais para a 
comunicación. 
Fomentase o uso de software libre

Identificouse unha baixa visibilidade da Estratexia 
dixital do centro.
Escaso debate sobre as vantaxes e devantaxes do 
ensino e aprendizaxe co tecnoloxías dixitais e un 
limitado intercambio de experiencias de  ensino e 
tecnoloxías dixitais.

Pax 7 de 20



EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Oferta de Formación en materia de protección de datos.
A oferta formativa axeitase bastante ás necesidades do 
profesorado.

LEXISLACIÓN

A nova lexislación sinal a importancia das TIC para a 
transformación do sistema educativo. 
As TIC deben traballarse en todas as áreas

Cambio lexislativo recente (posible carga de traballo 
durante a implementación dos novos currículums que 
pode reducir o tempo para desenvolvimiento da 
competencia dixital docente).

CONTORNA

Contorna urbana onde a accesibilidade a redes e 
internet non supón un problema.

Baixa competencia dixital dalgunhas familias.
A zona de influencia do centro presenta unhas 
condicións socioeconómicas desfavorecidas que están a
empeorar co paso do tempo.

ANPA

OUTRAS ENTIDADES
Proximidade  xeográfica do CFR e dun CIFP 
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3. Plan de Acción
Unha vez elaborada a análise DAFO identificáronse os obxectivos prioritarios do plan dixital e
as accións encamiñadas á consecución de tales obxectivos. Buscouse que os obxectivos foran
específicos, medibles, alcanzables, relevantes e axustados a un marco temporal, ademais están
contextualizados coas áreas de mellora do marco DigCompOrg. As táboas que resumen estes
obxectivos, así como os indicadores de medición e o marco temporal para a súa consecución
poden consultarse ao final deste documento. Estas táboas empregaranse para facer o
seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan Dixital.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

• Obxectivo 1: Dixitalización dos procesos administrativos e de xestión do centro e 
persoal. Este obxectivo enmárcase na área de mellora: Liderado (A).

• Obxectivo 2: Creación e organización dun grupo de traballo internivel para reflexionar 

sobre o uso dos recursos dixitais. Este obxectivo enmárcase na área de mellora: 

Colaboración e redes (B).

• Obxectivo 3: Identificar e solucionar problemas das familias no uso das aulas virtuais, e- 

dixgal e abalar móbil. Este obxectivo enmárcase na área de mellora: Pedagoxía: apoio e 

recursos (E) e competencia dixital do alumnado (H).

• Obxectivo 4: Propoñer situacións de aprendizaxe interdisciplinares que fomenten a 

competecia dixital do alumnado. Este obxectivo enmárcase nas área de mellora 

competencia dixital do alumnado (H), Pedagoxía: Implementación na aula (F) e 

Colaboración e redes (B).

• Obxectivo 5: Fomentar entre o uso das ferramentas de avaliación da aula virtual entre o 

profesorado Este obxectivo enmárcase na área de mellora competencia dixital do 

alumnado (H).

• Obxectivo 6: Fomentar entre o equipo docente o uso das ferramentas de avaliación da 

aula virtual entre o profesorado.Este obxectivo enmárcase nas áreas de mellora 

competencia Pedagoxía: Implementación na aula (F) e Prácticas de avaliación (G).

• Obxectivo 7: Procurar unha mellor experiencia docente nas aula no uso das pizarras 

dixitais. Este obxectivo enmárcase na área de mellora Infraestructura e equipos (C)
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

A continuación sinálanse as necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas,
equipamento e servizos dixitais educativos identificadas para o centro.

Infraestructuras

- Substitución do rack e cableado ben mapeado: En canto á Infraestructura de datos é
indispensable unha mellora da instalación de rede; é unha das principais necesidades do centro
en canto a TIC.  En xeral o funcionamento de rede no centro presenta problemas, por mor
dunha instalación vella e desbordada (un rack de rede instalado hai moitos anos ao que se lle
foi ampliando o número de dispositivos e cables).

A calidade da rede é especialmente problemática e implica unha perda de tempo por parte do
profesorado nas aulas e unha experiencia negativa en canto ao uso das TIC na aula. Tense
reportado numerosos problemas de conexión por WiFi en moitos puntos do centro, incluíndo a
sala de profesores, e cortes na conexión durante a mañá. Os temas xa foron tratados coa UAC,
e parcialmente solucionados, se ben a instalación de rede de base é deficiente xa que o RACK
presenta unha saturación e desorde que fai difícil facer probas. Está solicitada a instalación dun
novo RACK.

- Renovación dos puntos de acceso wifi. A instalación Wi-Fi tamén é deficiente, con numerosos
puntos de acceso etiquetados no ano 2004 e que requiren reinicios constantes. Algúns que
fallaban con moita recorrencia foron substituídos, pero segue habendo moitos desa xeración en
todo o centro. Compre renovación en aulas, departamentos e sala de profesores. 

Equipamento

Para estimar as necesidades de renovación dos equipos dos departamentos fíxose unha enquisa
que permite identificar que polo menos 5 equipos están obsoletos e precisarían ser
substituídos. 

- Aulas dixitalizadas:  Calibración das pantallas dixitais e substitución das obsoletas.

- Biblioteca: Xestión de catátogos e consulta. Faise preciso renovar os equipos de xestión da
biblioteca así como dotar dun novo equipo portátil e pantalla dixital para o espazo de
dinamización da biblioteca tal como se  presenta no Plan LIA. A biblioteca vai ser obxecto dunha
renovación global, e por este motivo ten necesidade de renovar os equipos, as conexións a
internet e unha impresora con capacidade para imprimir documentos en A3.
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Táboas do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
Todos os obxectivos son idénticos para a ESO e Secundaria, salvo o obxectivo 3 que se centraen 1º e 2º da ESO.

Área/s de mellora: LIDERADO – Mellora da xestión

OBXECTIVO 1: Dixitalización dos procesos adminstrativos e de xestión do centro e persoal Acadado

Responsable: Xefatura de estudos e secretario
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Aula virtual cun repositorio de arquivos dixitais que eviten o gasto de papel

Valor de partida: 0 documentos/procedementos en formato dixital

Valor previsto e data: 10 documentos/procedementos dispoñibles en formato dixital na aula vitual

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN

ESTADO

AO1.1: Creacción da aula virtual. Dirección
Admon. Moodle

1-10-2023 Aula virtual moodle

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Creación dun cartalfol con 
documentos e unha etiqueta explicando
o procedemento de uso dos mesmos

Xefatura de estudos1-
10-2023

1-12-2023 Aula virtual moodle

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Información ao claustro sobre a 
dixitalización dos procedementos.

Xefatura de estudos e 
dirección

15-12-2023 Abalar, correo coorporativo

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: LIDERADO – Fomento do debate para un uso eficiente e eficaz das TIC na aula.

OBXECTIVO 2: Creación e organizacón dun grupo de traballo internivel para reflexionar sobre o uso dos recursos dixitais. Acadado

Responsable: Xefatura de estudos
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Memoria anual do grupo de traballo. Formación dun grupo coun titor/a de cada nivel e un docente de cada departamento didáctico. 

Valor de partida: O grupo non esixte

Valor previsto e data: Grupo de traballo de polo menos 10 profesores/as

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Creación do grupo de traballo 
que debata sobre o uso das TICs na aula 
e no centro educativo.

Xefatura de estudos outubro 2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Integración no PFPP Persoa coordinadora 
TIC

Outubro 2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Elaboración dunha memoria a 
compartir co claustro. Coordinador do grupo Maio 2023

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO (H) e PEDAGOXÍA APOIO E RECURSOS (E)

OBXECTIVO 3: Identificar e solucionar problemas das familias no uso das aulas virtuais, e-dixgal e abalar móbil. Acadado

Responsable: Vicedirección
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Familias participantes na escola dixital de ferramentas educativas para familias: Introducción a Abalar mobil, e-dixgal e aula virtual.

Valor de partida: non hai escola dixital

Valor previsto e data: Polo menos 20 familias participan na escola dixital

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Organización da escola Vicedirección Setembro 2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Talleres da escola Vicedirección Outubro 2023 Salón de actos

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO (H)

OBXECTIVO 4: Propoñer situacions de aprendizaxe interdisciplinares que fomenten a competecia dixital do alumando Acadado

Responsable: Vicedirección
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Nº de exemplos na aula virtual do Plan Dixital

Valor de partida: 0 exemplos

Valor previsto e data: 1 proxecto cada tres departamentos didácticos

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1: Elaborar un modelo de situación 
de aprendizaxe interdisciplinar Vicedirección Outubro 2023 OppenOffice, aula virtual moodle

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Solicitar nunha CCP propostas de
colaboración entre departamentos Vicedirección Novembro 2023

AO4.3: Incluír na aula virtual do plan 
dixital os exemplos

Responsables da 
elaboración das 
situcións de 
aprendizaxe

Febreiro 2023 Aula virtual moodle
Aprazada

Pendente

AO4.4: Dar difusión ás propostas Vicedirección Febreiro 2023 Correo coorporativo
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Área/s de mellora: COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO (H)

OBXECTIVO 5: Establecemento de competencias mínimas dixitais por nivel Acadado

Responsable: Xefatura de Estudos
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Nº de documentos que recollen as competencias dixitais mínimas por nivel

Valor de partida: 0 documentos

Valor previsto e data: 1 documento por nivel

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO5.1: Elaborar un modelo de 
documento e un cuestionario

Xefatura de estudos e 
Dept. De Orientación

Setembro 2023 OppenOffice

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Compartir o documento e o 
cuestionario (documento con todo o 
profesorado e cuestionario cos titores)

Xefatura de estudos e 
Dept. De Orientación

outubro 2023
Correo coorportativo, aulas 
moodle de titoria

AO5.3: A partir das avaliacións iniciais,  
fixar os mínimos

Xefatura de estudos e 
Dept. De Orientación

Outubro 2023 OpenOffice
Aprazada

Pendente

AO5.4: Dar difusión dos mínimos e 
propoñer formas de traballalos en cada 
nivel

Vicedirección Febreiro 2023 Correo coorporativo
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Área/s de mellora: Práct. Avaliación (G) e Desenvol. Profesional contínuo (D)

OBXECTIVO 6: Fomentar entre o equipo docente o uso das ferramentas de avaliación da aula virtual entre o profesorado. Acadado

Responsable: Dirección
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Nº de docentes que empregan estas ferramentas de avaliación

Valor de partida: descoñecido

Valor previsto e data: Polo menos 30 docentes as empregan

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO6.1: Elaborar un cuestionario breve 
para coñecer o uso destas ferramentas 
por parte do claustro

Xefatura de estudos Setembro 2023 Aula virtual do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2:  Propoñer unha formación neste 
sentido dentro do PFPP Dirección Novembro 2023

AO6.3: O coordinador TIC / 
Administrador de moodle enviarán 
pírulas informativas sobre avaliación 
(bimensuais)

Xefatura de estudos Xuño 2023 Correo coorporativo
Aprazada

Pendente

AO6.4: Engadir ferramentas de 
avaliación (obradoiro, rúbricas.) ás 
situacións de aprendizaxe elaboradas 
no obxectivo 5. 

Dirección Aula virtual do centro
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Área/s de mellora: Infraestructura e equipos (C)

OBXECTIVO 7: Procurar unha mellor experiencia docente nas aula no uso das pizarras dixitais Acadado

Responsable: Dirección
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Emprego da pizarra non só como pantalla de proxección

Valor de partida: descoñecido

Valor previsto e data: Un 15 % dos docentes empregan a pantalla dixital

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO7.1: Calibrar as pizarras dixitais Secretaría Setembro 2023 Aula virtual do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.2:  Identificar pizarras dixitais 
obsoletas Secretaría Novembro 2023

AO7.3:  Substituír as pizarras dixitais 
obsoletas Secretaría Xuño 2026

Aprazada

Pendente

AO7.4: Procurar unha forma de que o 
profesorado poida conectar os seus 
dispositivos dixitais ás pizarras dixitais. Secretaría Xaneiro 2023

AO7.5. Unha vez finalizada a AO7.4 
implementar a solución ás pizarras 
dixitais.

Secretaría Febreiro 2023
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Axuda para completar as táboas:
(1) Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan:

a. Específicos (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do
claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;

b. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando
foi acadado;

c. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas;
d. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa;
e. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.

Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a opción
correspondente (Acadado ou Non acadado).

(2) INDICADOR: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a
escalas numéricas.

(3) VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) na situación inicial do centro.
(4) VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar. Establecerase a data límite para acadar dito valor.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
(5) DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira

acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
(6) RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción.
(7) DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.
(8) RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas,.).
(9) VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha valoración sucinta) o

logro de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.
(10) ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Pl a n a situación de cada acción en relación co grao de
desenvolvemento
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4. Avaliación do plan

Para o seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos,
seguirase o seguinte procedemento:

• Haberá unha avaliación trimestral organizada dende xefatura de estudos
en colaboración co equipo de dinamización do plan dixital. Os resultados
desta avaliación serán pendurados na aula virtual do plan dixital. 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. Estas avaliacións servirán para
identificar problemas, deseñar solucións e redefinir prazos se fora preciso.

• A final de curso realizarase unha avaliación final anual do Plan Dixital,
organizada dende Xefatura de Estudos en colaboración co Equipo de
Dinamización do Plan Dixital. Nesta avaliación contemplaranse novos
obxectivos en función de necesidades analizadas e reflexionarase sobre a
xestión do Plan co fin de implementar melloras de cara ao seguinte curso
académico. Os resultados desta avaliación serán compartidos a través da
aul virtual do Plan Dixital. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros,
a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

5. Difusión do plan

Para publicitar este Plan Dixital entre toda a comunidade educativa será compartido a 
través do correo electrónico e pendurado nunha aula virtual específica paracuestións 
relacionadas coa xestión do Plan Dixital. Así mesmo estará adisposición do profesorado 
na sala da profesores en papel.
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