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1. Introdución

1.1.Datos básicos do centro

Datos do Centro Nome: I.E.S. Xoán Montes 

Enderezo: Rúa Montevideo s/n 27001 Lugo 

Teléfono: 982870407 

Correo electrónico: ies.xoan.montes@edu.xunta.gal 

Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesxoanmontes/

No  centro  imapartense  ensinanzas  de  Educación  Secundaria  Obrigatoria  (ESO),  así  como

Bacharelato nas modalidades de Humanidades e Cientifico-Tecnolóxico.

O centro conta con 338 alumnos dos que 40 son estranxeiros pertencentes a 16 nacionalidades

distintas. Hai 3 alumnos con descoñecemento case total da lingua vehicular. 

O número de profesores e de 35, sendo 32 profesorado fixo no centro e 3 provisionais.

Trátase  dun centro  publico,  con  recoñecida  experiencia  educativa,  baseada  na  motivación  do

profesorado e alumnado e nos bos resultados obtidos ao longo do tempo e nas competencias

adquiridas polo noso alumnado. 

O centro caracterízase por ser aberto ás familias, por alumnado e profesorado que apostan por un

ensino público de calidade axustada aos interese e necesidade dos estudantes e á evolución da

nosa sociedade e retos que plantexa. 

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

Características do Centro e o seu entorno:
● Socio-cultural:  Está  ubicado  no  centro  da  cidade  e  é  receptor  dun  grande  número  de

inmigrantes procedentes de diferentes países, sobre todo de fala hispana pero tamén de
Europa do Leste ou África. 

● Económico: Esta realidade social e cultural dá lugar a unha situación económica complexa.
Unha boa parte do sustentador principal da familia traballa por conta allea ou no sector
público:  44% traballan por conta allea e o 31,50% no sector público.  Sobre o 15% son
autónomos 
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● Lingüístico: Está configurado por: 1. Unha poboación maioritaria, en torno ao 85% na ESO
e o 69% no Bacharelato,  que usa o castelá  como idioma habitual  e  que tamén posúe
competencia,  cando  menos  verbal,  para  expresarse  en  lingua  galega.  2.  Un  16%  das
familias da ESO e un 28 % das do Bacharelato usa o galego como lingua vehicular e que
posúe unha competencia similar en castelá 3. Un 3% de inmigrantes que se enfrontan ao
reto  de  comunicarse  nunha  das  linguas  citadas  aínda  que,  entre  os  seus,  seguen  a
expresarse no seu idioma de orixe. 

● No PEC do  IES  Xoán Montes, establecese no punto 4, a seguinte  liña de actuación en
relación coas Tic:

➔  Incorporación das Tecnoloxías da Información e Comunicación ás actividades do alumnado.
O noso centro conta con dúas aulas de informática, ademais todas as aulas dispoñen dun
ordenador con conexión a internet e canón de proxección (incluídas as aulas específicas). A
maioría das aulas conta con encerados dixitais. A rede Wifi chega a todo o centro, aínda
que se está a traballar  no cambio dos puntos de acceso para que a rede edu.xunta.es
chegue a todo o centro. O centro conta cunha web de información xeral e a totalidade dos
departamentos empregan esta canle de comunicación para difundir información. Este ano
implantouse un sistema de petición de cita e de documentos de xeito online. Así mesmo, o
IES Xoán Montes conta con dúas plataformas de ensino virtual: unha de creación actual e a
outra sufriu unha fonda actualización (tarefas feitas por dous profesores do centro) 5.-
Desenvolvemento  da  autonomía  persoal  do  alumnado.  a.  Dotar  ao  alumnado  dos
instrumentos necesarios que lle permitan levar a cabo unha análise crítica da realidade na
que  se  desenvolven.  b.  Ofrecer  un  entorno  agradable  no  que  os  alumnos  se  sintan
copartícipes e responsables. c. A búsqueda constante da calidade e excelencia. d. Favorecer
e  valorar  o  afán  de  superación  e  o  esforzo  persoal.  As  novas  tecnoloxías  ofrecen  ao
alumnado  un  amplo  abano  de  posibilidades  que  lle  permiten  tomar  baixo  a  súa
responsabilidade o seu propio proceso de ensino-aprendizaxe;  aportando autonomía ao
alumnado  que  decide  que,  cando,  como  e  de  que  xeito  adquire  o  coñecemento  que
necesita. 

● No  que  se  refire  os  Obxectivos para  a  mellora  do  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe
incluidos no PEC Destacamos no referente as Tics o seguinte punto:
➔  Velar pola innovación educativa como o emprego de metodoloxías activas e o uso

das  TIC  que  permitan  atender  á  diversidade  de  forma  eficaz  e  favorecen  a
aprendizaxe. 

● No que se refire as estratexias para a contribución o desenvolvemento das Competencias
Clave no que se refire a Competencia Dixital inclúese no PEC o seguinte apartado:

Páx. 4 de 14



Competencia Dixital 
● Facilitar o acceso aos alumnos a ordenadores fora dos períodos lectivos (tarde martes). 
● Facilitar  o uso da biblioteca e a aula  de informática dentro  do horario  lectivo para  
desenvolver  destrezas  relacionadas  coa  búsqueda,  selección,  rexistro  e  tratamento  da  
información 

1.3. Breve xustificación do mesmo

Contextualización normativa

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

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento
das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022

● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento
dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022

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

1.4. Proceso de elaboración

Os pasos seguidos no proceso de elaboración Do Plan Dixital do Centro foron os seguintes:

1. Realización do test Selfie por  o equipo directivo, alumnado e profesorado
2. Analise dos datos obtidos no test Selfie  e elaboración dun informe coas conclusións
3. Realización do testCDD por  o equipo directivo e profesorado
4. Analise dos resultados obtidos no testCDD e elaboración dun informe coas conclusións
5. Realización dun informe DAFO a partir dos datos obtidos no  Selfie e testCDD.
6. Elaboración dos obxectivos a incluir no Plan Dixital do vindeiro curso 2022/23
7. Elaboración do Plan Dixital para o curso 2022/2023
8. Aprobación do  Plan Dixital 
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

● O  IES Xoan Montes conta con dúas aulas de informática, ademais todas as aulas
dispoñen dun ordenador con conexión a internet e canón de proxección (incluídas
as aulas específicas).
 A maioría das aulas conta con encerados dixitais. 
A rede Wifi chega a todo o centro, aínda que se está a traballar no cambio dos
puntos de acceso para que a rede edu.xunta.es chegue a todo o centro. 
O centro conta cunha web de información xeral e a totalidade dos departamentos
empregan esta canle de comunicación para difundir información. 
Este ano implantouse un sistema de petición de cita  e de documentos de xeito
online. 
Así mesmo, o IES Xoán Montes conta con dúas plataformas de ensino virtual: unha
de creación actual e a outra sufriu unha fonda actualización (tarefas feitas por dous
profesores do centro) 

●  Equipamento dispoñible e identificación dos usos:
○ Aulas Dixitalizadas: 22
○ Aulas de informática: 2 (20 e 18 equipos respectivamente)
○ Non dispomos de aulas E-Dixgal
○ Equipos para uso administrativo e de xestión 5 (Dirección e secretaría)
○ Equipos na sala de profesorado: 3
○ Equipos na biblioteca: 11
○ Pizarras dixitais: 19
○ Equipos nos Departamentos: 12
○ Equipos  portátiles:  21 (equipos cedidos  pola Consellería  para prestamo a

nenos de familias con  dificultades económicas)

● Servizos dixitais educativos do noso Centro
○ Páxina web do Centro
○ Aula virtual
○ Classroom de google
○ EspazoAbalar
○ Abalarmóbil
○ O IES Xoán Montes conta con dúas plataformas de ensino virtual: unha de

creación actual e a outra sufriu unha fonda actualización (tarefas feitas por
dous profesores do centro) 
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● Xestión do mantemento do equipamento do centro: Non se conta con ningún tipo
de servicio externo que se encargue do mantemento do equipamento informático
do Centro
O mantemento da conexión a Internet e da Wifi e competencia da Consellería

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE. Na seguinte táboa incluese un resumo das áreas do informe SELFIE do IES
Xoan Montes para cada etapa educativa:

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post sec.

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

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 2,5 1,8
Profesorado 2 2,3
Alumnado 2,9 2,4

C- Infraestruturas e Equipos
Equipo Direct. 2,9 2,8
Profesorado 2,4 2,6
Alumnado 3,1 3

D- Desenvolvemento
profesional continuo

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

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

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

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

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

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

H- Competencias dixitais do
alumnado

Equipo Direct. 2,1 2,2
Profesorado 2,5 3,3
Alumnado 2,9 3
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Test CDD: Na seguinte táboa incluense un resumo cos resultados poráreas do testCDD 

1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 17 33 51,5 %

PROVISIONAL 2 2 100 %

INTERINO 0 1 0 %

SUBSTITUTO 0 3 0 %

DESPRAZADO

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

71,9 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 76,1 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 79,4 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

F.P

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de competencia % de profesorado participante neste nivel

A1
2 10,5 %

A2
9 47,4 %

B1
4 21,1 %

B2
1 5,3 %

C1
2 10,5 %

C2
1 5,3 %

TOTAL 19 100  %
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2.3. Análise DAFO
A partir do Informe SELFIE, TCDD 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.  No noso caso
teríamos o seguinte DAFO:

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CA
TE

G
O

RÍ
AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

• Dispoñemos de dúas aulas con equipos 
informáticos e conexión a internet para 
todos os equipos

• Biblioteca con varios equipos con 
conexión a Internet

• Equipamento  escaso e na súa maioría 
obsoleto ou desfasado

• Necesidade de dispor de mais 
cantidade de equipos en cada aula para
poder traballar con grupos mais 
numerosos

• No noso centro non dispoñemos de 
asistencia técnica cando xurden 
problemas coas tecnoloxías dixitais

PERSOAL DOCENTE

• Profesorado aberto o emprego das Tics
no traballo diario nas aulas

• Unha parte do profesorado  participa no
Proxecto de Formación Permanente do
Profesorado  destinado  a  fornecer  as
necesidades  de  modernización  e
actualización do corpo docente nas TIC 

• Excesiva carga horaria o que impide 
unha maior dedicación a preparación 
de materiais empregando as Tics

PERSOAL NON 
DOCENTE

ALUMNADO

• Maior  participación  e  motivación  do
alumnado  cando  se  empregan  as  Tics
no proceso de aprendizaxe

• O emprego das Tics dentro do centro, 
por parte dos alumnos ven 
condicionado polo estado obsoleto 
dalgúns equipo

FAMILIAS

• Facilidade a hora de comunicarse entre 
os titores/docentes e os pais/nais • Non todas as familias están 

familiarizadas co manexo de 
Abalarmóbil que por outra parte 
resulta demasiado complexo 

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

• O centro dispón de servizos educativos 
corporativos (web, aula virtual, 
videoconferencia, correo electrónico 
corporativo...) para difundir información
de interese sobre o centro educativo 
virtual e facilitar o seguimento da 
actividade académica do alumnado

• Os espazos físicos NON facilitan o 
ensino e a aprendizaxe coas tecnoloxías
dixitais son moi reducidas a aulas para 
tanto alumnado e non existen espazos 
comúns axeitados 
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• No centro temos un grupo de 
profesorado que participa activamente 
nun Proxecto de Formación 
permanente do Profesorado

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

G
O

RÍ
AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

• Posibilidades de mellorar  as 
infraestructuras e dixitalización dos 
centros grazas a posta en marcha dos 
Plans Dixitais dos centros

• Falta de equipamento razoablemente 
actualizado

LEXISLACIÓN

• Excesiva burocracia a hora de poñer en 
marcha actuacións

CONTORNA

• Entorno que nos rodea cada vez mais 
dixitalizado que é  necesario  coñecer 
para  moverse nel  de xeito adecuado

• Escaso coñecemento dos perigos que 
nos rodean derivados dun mal uso das 
Tecnoloxías

ANPA

• Establecer unha colaboración 
permanente  para  que os rapaces 
aprendan a traballar coas Tics dun xeito 
responsable

• Escasa motivación ou participación no 
plantexamento de actuacións 
relacionadas coas Tics

OUTRAS ENTIDADES

• Posibilidade de colaboración con  
outros centros educativos, 
universidades ou outras entidades  na 
realización de proxectos ou 
colaboracións  que  permitan  mellorar  
o proceso educativo

• Pouca oferta de actividades destinadas 
a coñecer as Tics e as  súas 
posibilidades. (Nalgún caso trátase de 
actuacións limitadas a participación de 
pouco alumnado)
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3. Plan de Acción

No Plan de Acción para o vindeiro curso 2022/23 indicamos e describimos cales van ser as liñas de
actuación para o próximo curso. No Plan de Acción do IES Xoan Monrtes este constará  de dous
obxectivos principais:
1.-Crear recursos dixitais para empregar na práctica docente na etapa da ESO
2.-Dispoñer de tres espazos Tic  adecuados no centro
Para a consecución destes obxectivos plantexase a realización dunha serie de tarefas que veñen
descritas e secuenciadas no documento do Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Para o vindeiro curso plantexamos soamente dous obxectivos no noso Plan Dixital co obxectivo de
servir  de  punto  de  partida  para  futuros  cursos.  Así,  en  vindeiros  anos,  estes  obxectivos  irán
complementándose con outros que serán continuación destes, ou actuacións noutros aspectos nos
que se vaian apreciando deficiencias ou aspectos de mellora.

Nas dúas táboas seguintes describise estes obxectivos para o vindeiro curso 2022/23
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Área/s de mellora: Creación de materiais para a práctica docente
OBXECTIVO 1: Crear recursos dixitais para empregar na práctica docente na etapa de Secundaria aloxados na AV do centro (C16) Acadado

Responsable: Persoa coordinadora Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de recursos dixitais creados polo profesorado participante no PFPP

Valor de partida: Non existen repositorios compartidos de recursos

Valor previsto e data: Existe un repositorio compartido na AV do centro. Xuño de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Crear e por en marcha un
grupo de traballo dentro do PFPP Equipo directivo Setembro- outubro 2022

Persoa Coordinadora
Profesorado
CFR

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Formación no emprego das
ferramentas corporativas 
necesarias para a creación de 
recursos.

Equipo directivo, equipo de 
formación e coordinador Tic outubro-novembro

Profesorado do centro con 
coñecementos nas ferramentas a 
empregar
Equipamento informático co 
Software necesario
CFR

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Crear recursos dixitais 
adaptados o currículo Profesorado 2º trimestre

Profesorado participante
Equipamento informático co 
Software necesario

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.4 Publicar na  Aula virtual do 
Centro, os recursos dixitais 
adaptados o currículo,  creados 
polo profesorado

Profesorado
3º trimestre

Profesorado participante, 
Administrador/a da AV
Equipamento informático co 
Software necesario

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: C. Infraestrutura e equipos
OBXECTIVO 2: C14:Reorganizar os espazos do centro educativo para conseguir unha terceira aula TIC (C14) Acadado

Responsable: Equipo directivo e Coordinador Tic Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Reorganización dos espazos do centro educativo. 

Valor de partida: Dous espazos con equipos informáticos 

Valor previsto e data: Nova aula equipada e ampliar existentes Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIO

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Realizar un estudo de reorganiza-
ción arquitectónica dos espazos
do centro.

Equipo directivo e 
coordinador Tic Setembro- outubro 2022 Persoa Coordinadora

Equipo Directivo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.1: Elaborar un rexistro de incidencias 
técnicas e  equipamento necesarios

Equipo directivo e 
coordinador Tic Setembro- outubro 2022 Persoa Coordinadora

Equipo Directivo

Realizada

Aprazada

Pendente
AO2.3: Acondicionamento e mellora dos 
espazos Tic existentes. Mellora dos 
equipos existentes (instalación de discos 
SSD, ampliación de Ram...nos equipos que
sexa posible) e, renovación dos equipos  
obsoletos

Equipo directivo
Coordinación Tic 2º trimestre

Coordinador Tic, Discos duros 
SSD, memorias RAM, 
equipamento novo, contratación
de persoal especializado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Posta en  marcha dun novo espazo 
TIC para a realización de tarefas dixitais 
por parte de profesores e alumnos

Equipo directivo
Coordinación Tic 3º trimestre

Acondicionamento dunha aula.
Equipamento Informático 
(Tabletas)

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

O IES Xoán Montes e unha das mostras de arquitectura moderna máis destacables de Galicia.
Trátase dun edificio que goza de especial protección e que ademais se atopa dentro do recinto
amurallado da cidade.
Por esta razón a distribución dos espazos e a súa modificación resulta complexa ou, nalgún caso,
imposible. Ademais, contamos coa desvantaxe de que a falta de liña de fibra dentro do recinto
amurallado e practicamente inexistente, non dispoñendo dela no noso centro.
Isto supón unha dificultade moi grande se queremos dispor dunha aula de informática para grupos
numerosos  e, tamén condiciona a velocidade de conexión dos equipos, que e moi baixa o non
dispor de conexión ded alta velocidade.
Por outra parte debido a precariedade en equipamento informático existente no centro, resulta
difícil  poder realizar  moitas tarefas empregando o material  existente atopándonos con que os
profesores  vense  obrigados  a   empregar  os  seus  própios  equipos  a  hora  de  traballar  con
determinados programas ou realizar determinadas tarefas debido a falta de recursos ou o estado
no que se atopan.
Para poder poñer en marcha e levar a cabo un bo Plan Dixital necesitariamos unha solución a estas
deficiencias en infraestruturas e equipamento

4. Avaliación do Plan de Acción

O procedemento de seguimento  do  desenvolvemento  do plan  e  da consecución de  obxectivos
desenvolverase do seguinte xeito:

- Realizarase unha avaliación procesual cunha frecuencia de realización de 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.
-  Avaliación  final  que  se  realizará  o  remate  de  cada  curso  educativo.  Os  aspectos  a
considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de
mellora.

5. Difusión do Plan de Acción

Logo da súa aprobación en Claustro e Consello Escolar, todas as actuacións relativas o Plan Dixital
serán postas en coñecemento da Comunidade Educativa a través de diferentes canles: páxina web,
email... co obxectivo de darlle a maior difusión posible para conseguir unha ampla participación e
colaboración por parte todos
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