
IES de Soutomaior

Versión 1.0_ xuño 2022

PLAN DIXITAL



Índice do Plan Dixital

1. Introdución  
1.1. Datos básicos do centro
1.2. Contextualización  do  plan  dixital  no  centro.  Contribución  ao  Proxecto

Educativo do Centro
1.3. Breve xustificación do mesmo
1.4. Proceso de elaboración

2. Situación de partida  
2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
2.3. Análise DAFO

3. Plan de Acción  
3.1. Obxectivos, indicadores e accións
3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

4. Avaliación do PD  
4.1. Seguimento do Plan de Acción
4.2. Propostas de mellora (revisión)

5. Difusión do PD   

Pax 2 de 16

PLAN DIXITAL



1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

• Contacto: 
◦ Nome: IES de Soutomaior.
◦ Enderezo: Estrada de Soutomaior, 46, C, 36690 Soutomaior, Pontevedra
◦ Teléfono: 886 15 98 01
◦ Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/

• Ano de construción: 2017.
• Etapas educativas:

◦ ESO.
◦ Bacharelato.

• Comunidade educativa no curso 2021-22:
◦ Alumnado: 444
◦ Profesorado: 42
◦ Persoal non docente: 5

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

• Características socioeconómicas: 
Dos tres sectores, no concello de Soutomaior, o máis desenvolto é o sector terciario. 
Porén, non é suficiente para absorber toda a oferta de man de obra industrial, polo 
que parte da poboación desenvolve a súa actividade económica fóra do concello e 
volve a emigrar a outras comunidades autónomas e a outros países de Europa. A taxa 
de paro do noso concello sitúase arredor dun 19,13%. Os maiores ingresos xorden do 
sector secundario dos concellos limítrofes que é donde están situadas as empresas 
nas que desenvolven o seu traballo (Porriño, Vigo,…). Con este panorama, as novas 
tecnoloxías son claves para facilitar a integración no mundo laboral e para conseguir 
unha educación dixital actualizada. 

• O Plan de integración das TICs, que xa estaba recollido no Proxecto Educativo do 
Centro, marcaba uns obxectivos a medio e longo prazo, que nos estaban servindo de 
referencia. Agora este Plan Dixital supón dar un novo paso para sumar esforzos neste 
camiño de modernización. 

• Obxectivo do Plan Dixital:
Neste curso aparecía recollido un obxectivo que era “Deseño e elaboración do Plan 
Dixital”, e para o vindeiro curso recolleremos “Levar adiante o Plan Dixital elaborado”.

1.3. Breve xustificación do mesmo

• Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
• Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral

de  Educación  e  Formación  Profesional,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o
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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 proceso de elaboración seguido está vinculado directamente coa composición do 
grupo e a metodoloxía de traballo.
O equipo de dinamización do plan dixital está composto por catro persoas:

• Modesto Campos Castro: director do centro e profesor do dpto de Educación 
Física.

• Manuel Villar Cendón: profesor do dpto de Matemáticas e responsable de E-
Dixgal.

• Gabriel Muñiz Alonso: xefe de departamento de Tecnoloxía.
• Saínza Martínez López: coordinadora do Plan Dixital. Profesora do dpto de 

Tecnoloxía e responsable TIC do centro.

A metodoloxía de traballo foi determinada polas tarefas solicitadas por parte da 
Consellería:

• Traballo individual: 
◦ Videoconferencias co mentor Adix.
◦ Alta nas distintas plataformas de traballo.
◦ Elaboración das preguntas do Selfie.
◦ Elaboración de documentación.
◦ Análise de resultados de enquisas (SELFIE, TCDD, etc).
◦ Envío de tarefas á Aula Virtual do grupo Adix.
◦ Rexistro de información en Fprofe.

• Traballo en grupo: 
◦ Reunións presenciais co mentor Adix.
◦ Planificación das tarefas a realizar por profesorado e alumnado.
◦ Asistencia a xornadas de formación.
◦ Posta en común de ideas para a elaboración do DAFO, Plan de acción e 

Plan dixital.
Nas sesións de traballo en grupo predominou o traballo colaborativo entre os 
integrantes do grupo, sendo a metodoloxía activa coa participación e interacción 
de todos e todas.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O inventario do centro foi actualizado en decembro de 2021.
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• Conectividade:
◦ Rede de datos:  

▪ Infraestrutura  de  acceso:   conexión  por  fibra  proporcionada  por
Movistar.

▪ Conexión sen fíos:  
No curso 2020-21 instaláronse repetidores WIFI (tras 3 anos de 
funcionamento do centro) polo que aproximadamente o 50% da superficie
do centro está cuberta.
Sen embargo aínda hai zonas de sombra. Entre as máis afectadas pola 
ausencia de cobertura WIFI atópanse:

✗ Zona de despachos de dirección. 
✗ Administración. 
✗ Sala de profesorado. 
✗ Biblioteca. 
✗ Aula de usos múltiples (actualmente aula de música). 
✗ Pavillón

É importante destacar que o centro conta con repetidores de obra 
instalados en toda a súa superficie pero que por motivos que se 
descoñecen non son postos en funcionamento polo responsable 
correspondente.

▪ Conexión cableada: as aulas de referencia que non están cubertas pola
rede WIFI conéctanse por cable ethernet.

◦ Rede de voz:   
Cóntase con 9 rosetas de conexión telefónica habilitadas.

• Equipamento informático:
◦ Ordenadores por tipo de aula:   

Nas aulas de docencia, 32 (o 44,44%) dos ordenadores son propiedade e 
xestionados polo centro e teñen unha antigüidade media de 7 anos. Segundo 
estes datos precisaríanse:

✗ 5 equipos para aulas de referencia e especiais (desdobres, laboratorios, 
etc)

✗ 27 equipos para aulas de informática
◦ Aulas Dixitalizadas: pizarra dixital e portátil.  
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◦ Aulas E-Dixgal:   9 de 18 → 50%.
◦ Equipos de xestión e administración, sala de profesorado e biblioteca:  

◦ Equipos  de  departamentos:    hai  dous  departamentos  que  dispoñen  de
ordenador (propiedade do departamento), e o profesorado da ESO dispón
de ordenadores  

◦ Equipos portátiles da aula móbil:   non existen.
◦ Equipos para proxectos específicos:   non existen.

• Servizos dixitais educativos: 
◦ Web do centro.
◦ Abalar móbil.
◦ Aula virtual Moodle: para 4º ESO, 1º e 2º Bacharelato
◦ E-Dixgal: para 1º, 2º y 3º de ESO.  

No curso 2022-23 entra E-Dixgal en 4º da ESO.
• Xestión do mantemento do equipamento do centro:

◦ Coordinadora TIC (Saínza Martínez López):   
▪ Mantemento de equipamento informático non E-Dixgal e equipos 

pertencentes ao centro educativo.
▪ Xestión de incidencias de equipos non E-Dixgal.
▪ Xestión de incidencias de rede do centro.
▪ Xestión da Aula Virtual.

◦ Responsable E-Dixgal (Manuel Villar Cendón):  
▪ Asignación e reparto de equipos E-Dixgal.
▪ Mantemento de equipamento informático E-Dixgal.
▪ Xestión de incidencias dos equipos E-Dixgal.
▪ Formación E-Dixgal para o profesorado do centro.

◦ UAC:   incidencias de equipamento informático non E-Dixgal.
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◦ Servicio Premium:   incidencias de equipamento informático E-Dixgal.
• Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC:

◦ Para profesorado:   Aplicacións para solicitude/reserva de aulas de docencia
e  aulas  de  informática,  aplicación  para  a  comunicación  de  incidencias
informáticas. Comunicacións mediante correo corporativo.

◦ A  visos a familias e profesorado:   Abalar móbil.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 3,1 3,1
Profesorado 3,6 3,4
Alumnado

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

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3,3 3,5
Profesorado 3,4 3,1
Alumnado 3,7 2,8

D- Desenvolvemento
profesional continuo

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

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3,6 3,7
Profesorado 4 3,8
Alumnado 4 3,8

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

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

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 3,3 2,9
Profesorado 3,2 3
Alumnado 2,9 2,4

H- Competencias dixitais
do alumnado

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

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 20 28 71,4%
PROVISIONAL 5 6 83,3%
INTERINO 4 7 57,1%
SUBSTITUTO 3 5 60%
OUTROS 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
78,1 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 80,3 Integrador/a (B1) 79,7 Integrador/a (B1)
BAC 72,3 Integrador/a (B1) 78,4 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 2 6,1%

A2 8 24,2%

B1 13 39,4%

B2 9 27,3%

C1 1 3%

C2 0 0%

TOTAL 33 100%

2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CA
TE
GO
RÍ
AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1. Dotación de dispositivos para o alumnado
2. Instalacións novas (edificio novo)

1. Instalacións non optimizadas (exemplo de 
repetidores wifi non conectados)

PERSOAL DOCENTE

1. Equipo directivo e profesorado implicado na 
competencia dixital
2. Boa comunicación entre o equipo docente

1. Bastante cambio de profesorado dun curso a 
outro (traslados)
2. Cambios en cargos directivos
3. Casos de profesorado con baixa competencia
dixital
4. Non dispoñer de horas para explorar a 
competencia dixital

PERSOAL NON 
DOCENTE

 1. Poucos definitivos nestes cargos (2 de 5)

ALUMNADO

1. Boa relación profesorado-alumnado
2. Boa relación entre alumnado (son pequenos 
os conflitos)

1. Elevado número de alumnado con 
necesidades educativas
2. Alumnado pouco habituado a un traballo 
colaborativo e interdisciplinar
3. Casos de alumnado con baixa competencia 
dixital

FAMILIAS
1. Implicación das familias
2. Escoitan as indicacións do centro

1. Nivel medio-baixo (económico)
2. Algúns casos de dificultades socioculturais

OFERTA 1. Definida a oferta: ESO e Bacharelato 1. Falta de programas para alumnado con NEAE

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1. Plan de Formación no Centro
1. Falta de espazos
2. Non poder dispoñer de horas no horario para 
explorar a ensinanza dixital

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE
GO
RÍ
AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. Nomeamento dunha nova inspectora, con 
proxecto a 4 anos.
2. Proxectos e subvencións para a mellora en 
competencia dixital

1. Sobrecarga de traballos burocráticos (cargos 
directivos e profesorado)
2. Tendencia a non reducir ratios
3. Falta de apoios e moito tempo para 
responder (AMTEGA)

LEXISLACIÓN
1. Cambios positivos que se produzan na 
lexislación

1. Cambios normativos que producen 
desconcerto

CONTORNA  1. Cercanía coas familias e coñecemento das   
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distintas situacións
 2. Certo entusiasmo co centro novo
 3. Percepción da necesidade dunha formación 
dixital

ANPA 1. Posibilidade de que xurda unha ANPA

OUTRAS ENTIDADES
1. Colaboración co concello, Omix… En 
actividades

3. Plan de Acción

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar o
Plan  de  Acción  deberá  ter  en  conta  os  recursos  materiais  e  humanos  no  momento  de
elaboración do Plan Dixital.
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

A elaboración do Plan de Acción levouse acabo en reunión de tódolos integrantes do equipo de
traballo do Plan Dixital.
A secuencia de pasos seguida para elaborar o Plan de Acción a partir da análise DAFO foi a
seguinte: 

1. Análise do DAFO para identificar obxectivos prioritarios en función das debilidades.
2. Chuvia de ideas.
3. Selección dos obxectivos SMART de entre os propostos na chuvia de ideas.
4. Elaboración das táboas para cada obxectivo analizando cada un dos seus campos: 

a. Área de mellora: segundo o Marco de Competencia Dixital das organizacións
b. Indicadores.
c. Valor de partida e Valor previsto e data.
d. Descrición de cada acción xunto co seu responsable, recursos necesarios e data

prevista de fin.
Na  páxina  12  do  presente  documento  pódense  atopar  as  táboas  elaboradas  para  cada
obxectivo  onde  figuran  tódolos  elementos  mencionados  anteriormente.  Para  máis
concreción, consultar ditas táboas.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

A continuación detállanse as necesitades do centro:
1. Equipamento:

As  necesidades  de  equipamento  que  se  detallan  a  continuación  están  extraídas  do
apartado 2.1 do presente documento

a. Ordenadores:   o centro ten unhas carencias importantes para o funcionamento
normal da actividade docente.
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Nas  aulas  de  docencia,  32  (o  44,44%)  dos  ordenadores  son  propiedade  e
xestionados polo centro e teñen unha antigüidade media de 7 anos. Segundo esta
información precisaríanse:

▪ 5 equipos para aulas de referencia e especiais (desdobres, 
laboratorios, pavillón, etc)

▪ 27 equipos para aulas de informática.

b. Aulas dixitalizadas:   das 30 aulas nas que se imparte docencia, só 18 (o 60%) están
dixitalizadas  (con  PDI  e  equipo  informático).  Parte  das  necesidades  de
ordenadores cubriríanse dixitalizando estas aulas: 

▪ 5 equipos das aulas de referencia
▪ 2 equipos de profesorado das dúas aulas de informática).

2. Infraestrutura de datos sen fíos: 
Tal e como se indica no apartado 2.1 deste documento a cobertura WIFI é insuficiente.
Por este motivo existe a incidencia nº 931169  solicitando unha ampliación da cobertura
WIFI.
Outro  problema  que  existe  con  respecto  á  rede  WIFI  é  que  os  ordenadores  de
profesorado e os de alumnado das aulas E-Dixgal están en redes WIFI diferentes, polo
que é imposible empregar programas de  acompañamento e vixilancia da actividade
en internet do alumnado como é Epoptes. Consideramos necesario que se faga este
cambio na rede para poder ter un control sobre os contidos que visualiza o alumnado
nas clases.

3. Servizos dixitais educativos:
Consideramos necesaria unha unificación das plataformas da Consellería para poder
acadar:

a. Unha diminución nos tempos de xestión das tarefas administrativas diarias do
profesorado.

b. Unha  diminución  no  traballo  do  profesorado  que  se  ve  na  necesidade  de
empregar na maioría dos casos dúas plataformas virtuais: Aula virtual e E-Dixgal.

c. Unha mellora na eficiencia tanto na comunicación entre profesorado como na
comunicación entre profesorado, alumnado e familias.

Actualmente empregamos:
a. Xade: para xestión de faltas de asistencia, avaliación, etc.
b. Para  a  comunicación  coas  familias:  Abalar,  Abalar  móbil,  correo  electrónico

corporativo, chamadas telefónicas.
c. Para a docencia: E-Dixgal e Aula Virtual Moodle.

4. Asistencia técnica:
a. Dentro do propio centro:   actualmente hai dúas persoas encargadas da xestión

dixital do centro. A carga de traballo que supón esta xestión é enorme xa que
teñen que atender a diario a más de 500 usuarios. A liberación horaria da que
dispoñen é insuficiente, tendo en conta tódalas funcións que realizan e que se
recollen no apartado 2.1 do presente documento.
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Consideramos  necesario  que  se  amplíen  as  horas  destes  responsables  para
mellorar  o  funcionamento  do  centro  e  que  se  valore  a  posibilidade  de  ter
informáticos  nos  centros  educativos  igual  que  os  hai  en  calquera  centro  de
traballo con un número elevado de usuarios.
Do mesmo xeito, ter equipos informáticos da Consellería e non propios facilitaría
a xestións das incidencias por parte da UAC e deixaría de ser o propio centro o
encargado de manter estes ordenadores, proxectores, etc.

b. Externa:   as incidencias, unha vez revisadas polos responsables TIC do centro (E-
Dixgal, e non E-Dixgal) son reportadas á UAC e ao servicio Premium. É necesario:
mellorar  os  tempos  de  resposta da  UAC,  cambiando  o  troubleshooting
establecido e facilitando a asistencia de técnicos ao centro en vez de ter que
facer diagnósticos telefónicos que requiren tempo e interrompen as clases.
Do  mesmo  xeito,  consideramos  oportuno  mencionar  que  as  deficiencias  do
centro en materia informática levan sendo reclamadas dende o ano 2019, que
o responsable Abalar ata o momento non deu respostas ás mesmas e que se
debe asegurar unha correcta xestión por parte deste responsable.

5. Resumo:
O centro está totalmente comprometido co proceso de dixitalización e cos obxectivos
plantexados neste plan dixital para o curso 2022-23. Sen embargo, de non mellorar o
sistema de xestión de incidencias, a infraestrutura dixital do centro e a formación do
profesorado Será moi difícil levar a cabo o Plan Dixital por moito esforzo que se poña
por parte do profesorado e a dirección do centro.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”: D, Desenvolvemento profesional continuo
1. OBXECTIVO: Lograr unha competencia dixital mínima no profesorado. Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

1. Uso das plataformas educativas: E-Dixgal, Abalar, Aula virtual, Webex, correo corporativo, etc (acádase/ non se acada)
2. Avaliación dos formadores sobre os obxectivos acadados nos cursos impartidos.(cualificacións dos cursos realizados)
3. Mellora na comunicación e xestión das incidencias informáticas do centro por parte do profesorado. (acádase/ non se acada)

Valor de partida
1. Uso medio-baixo ou incorrecto das plataformas educativas: aprox. 40% do profesorado.
2. Detección de baixo nivel de competencia dixital no profesorado: aprox  50% do profesorado
3. Elevado número de falsas incidencias informáticas: 30% das incidencias anuais

Valor previsto e data

1. Uso elevado e correcto das plataformas educativas: 80% do profesorado.
2. Detección dunha mellora da competencia dixital no profesorado: 80% do 

profesorado
3. Baixo número de falsas incidencias informáticas: 5% das incidencias anuais

Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Introducir as 
ferramentas do centro e 
ámbitos de utilización

Equipo directivo 15/09/2022
Convocatoria de claustro

inicial de curso

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Elexir un 
coordinador do obxectivo

Equipo directivo 01/10/2022 Convocatoria

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Formar en E-Dixgal
Coordinador do

obxectivo e
Relator/Formador

01/06/23
Formación concedida
Equipos informáticos

Realizada

Aprazada
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Conexión a internet
Pendente

AO1.4: Formar na AV
Coordinador do

obxectivo e
Relator/Formador

01/06/23

Formación concedida
Equipos informáticos
Conexión a internet

Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.5: Formar en ofimática
básica, licenzas de autor, 
elaboración de contidos

Coordinador do
obxectivo e

Relator/Formador
01/06/23

Formación concedida
Equipos informáticos
Conexión a internet

Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.6: Formar no uso das 
ferramentas da maqueta 
Abalar

Coordinador do
obxectivo e

Relator/Formador
01/06/23

Formación concedida
Equipos informáticos
Conexión a internet

Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.7: Formar en xestión 
de SO Linux e maqueta 
Abalar a nivel 
administrador.

Coordinador do
obxectivo e

Relator/Formador
01/06/23

Formación concedida
Equipos informáticos
Conexión a internet

Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.8: Formar en 
coñecementos básicos de 
HW

Coordinador do
obxectivo e

Relator/Formador
01/06/23

Formación concedida
Equipos informáticos
Conexión a internet

Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: F, Pedagoxía: implementación na aula
1. OBXECTIVO: Introducir ao profesorado no traballo interdisciplinar e colaborativo Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e departamentos Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Acadar a realización dun proxecto interdisciplinar e colaborativo (acádase/ non se acada)

Valor de partida 1. 0 proxectos interdisciplinares e colaborativos realizados
2. 0 docentes/ departamentos participando neste tipo de proxectos

Valor previsto e data 1. 1 proxecto interdisciplinar e colaborativo realizado
2. 2 ou máis docentes/ departamentos participando neste tipo de proxectos

Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Propoñer o traballo 
para aos dptos interesados

Xefatura de estudios
CCP

01/10/2022 Convocatoria

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Crear un grupo de 
traballo

Departamentos
implicados

15/10/2022 Convocatoria

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Definir o proxecto Grupo de traballo 20/10/2022 Convocatoria
Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Formar sobre traballo
interdisciplinar e 
colaborativo

Grupo de traballo
Relator/Formador

01/06/23

Convocatoria
Concesión da formación.

Equipos informáticos
Conexión a internet

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.5: Implementar o 
proxecto

Grupo de traballo 01/06/23
Equipos informáticos
Conexión a internet

Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: H, Competencias dixitais do alumnado
2. OBXECTIVO: Lograr unhas competencias dixitais mínimas do alumnado de 1º ESO.  Acadado

              RESPONSABLE: Profesorado da materia TECD Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO

1. Avaliación do profesorado da materia TECD sobre os obxectivos acadados durante o curso. (culificacións da materia)
2. Diminución das incidencias informáticas dos equipos E-Dixgal. (acádase/ non se acada)

Valor de partida 1. Detección de baixo nivel de competencia dixital no alumnado (valor inicial descoñecido).
2. Elevado número de falsas incidencias informáticas dos equipos E-Dixgal (valor inicial descoñecido).

Valor previsto e data
1. Nota media da materia TECD de 1º de ESO superior a 7.
2. Baixo número de incidencias informáticas dos equipos E-Dixgal (en 

función do alumnado usuario de E-Dixgal)
Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Determinar 
competencia dixital 
inicial do alumnado

Profesorado da
materia TECD

Avaliación inicial 1º ESO
Equipos informáticos
Conexión a internet

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Elaborar os 
contidos a impartir na 
materia TECD relativos a 
este obxectivo

Profesorado da
materia TECD
Departamento

responsable de TECD

01/10/2022

Convocatoria
Equipos informáticos
Conexión a internet

Curriculo da materia TECD

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Informar ao 
alumnado sobre as 
normas básicas de uso e 
coidado do equipo E-
Dixgal

Profesorado titor 01/10/2022
Equipos informáticos
Conexión a internet

Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.4: Impartir so 
contidos na materia 
TECD.

Profesorado da
materia TECD

01/06/23
Equipos informáticos 
Conexión a internet

Documentación

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 como
mínimo  unha  vez  ao  trimestre.  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.

5. Difusión do plan

O presente plan será publicitado como segue:
• Na páxina web do centro.
• Entre o profesorado empregando o correo corporativo,  nos claustros e nas

CCP’s.
• Entre  o  alumnado  e  pais/nais  empregando  o  Consello  Escolar  e  as

programacións  das  materias  colaboradoras  nas  distintas  accións  do  Plan
Dixital.
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