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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

A escola  oficial  de  idiomas  é  un  centro  docente  público  que  imparte  ensinanzas  de

idiomas de réxime especial. Está composta por:

● Unha sede central, na rúa Educación, 1 15011 Coruña.

● Unha sección  en  Arteixo,  situada  no  IES Manuel  Murguía,  en  avenida  Arsenio

Iglesias s/n, 15142 Arteixo.

● Unha sección en Carballo, situada no Pazo da Cultura de Carballo na rúa Pan s/n,

15100 Carballo.

● Unha sección  en Cee,  situada no IES Fernando Blanco,  en  avenida Fernando

Blanco 99, 15270 Cee.

● Unha sección en Culleredo, situada no CIFP Universidade Laboral, rúa Salvador

Allende s/n, 15670 Culleredo.

A páxina web do centro é https://www.edu.xunta.gal/centros/eoicoruna/

Conta cun total de 5172 alumnos e 102 membros do profesorado distribuídos do seguinte

xeito:

• EOI Sede central. Alumnado: 4205, profesorado:  75 

• Sección Arteixo.  Alumnado:159, profesorado: 3 

• Sección Carballo. Alumnado: 410, profesorado: 10

• Sección Cee: Alumnado: 84, profesorado: 4

• Sección Culleredo: Alumnado: 314, profesorado: 6

As ensinanzas que se imparten son:

Sede central:

IDIOMA Básico A2 Intermedio B1 Intemedio B2  Avanzado
C1

 Avanzado
C2

Árabe A1+A2 B1.1+B1.2+B1.3 B2.1+ B2.2

Alemán A1 + A2 B1.1 + B1.2 B2 C1.1+ C1.2

Chinés A1, A2.1 + A2.2 B1.1+B1.2+B1.3

Español para 
estranxeiros

A2 B1 B2 C1

Francés A1+A2 B1 B2.1+ B2.2 C1.1+ C1.2 C2
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Galego A2 B1 B2 C1 C2

Inglés A1+A2
A1- A2

B1 B2.1+ B2.2 C1.1+ C1.2 C2

Italiano A1+A2
A1- A2

B1 B2.1+ B2.2 C1.1+ C1.2

Portugués A2 B1 B2 C1 C2

Ruso A1+A2 B1.1+B1.2 B2.1+ B2.2

Xaponés A1, A2.1 + A2.2 B1.1+B1.2+B1.3

• Sección Arteixo: idioma inglés desde o nivel A1 ata o nivel C2.

• Sección Carballo: idioma alemán desde o nivel A1 ata o B2, idioma francés desde o

nivel A1 ata o nivel C1, idioma inglés desde o nivel A1 ata o nivel C2.

• Sección Cee: idioma inglés desde o nivel A1 ata o nivel C1.

• Sección Culleredo: idioma alemán, nivel A1 e A2, inglés desde o nivel A1 ata o C1.

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

Educativo do Centro.

1.2.1. Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro:

Sede central.

O termo municipal da Coruña é o pulmón dos sectores comercial e de servizos de toda a 

área metropolitana e a máis importante área nestes dous aspectos de toda Galicia e do 

noroeste peninsular. Estes dous sectores representan máis das tres cuartas partes da 

totalidade da actividade económica do termo municipal. Os sectores da industria e da 

construción incrementaron a súa participación económica na cidade nos últimos anos; non

obstante, a súa localización xeográfica radica principalmente nos municipios situados na 

área metropolitana.
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Sección Arteixo.

O concello dispón dun dos polígonos industriais máis importantes de Galicia: o polígono

de Sabón, que conta cuns 3 millóns de metros cadrados, máis de 100 empresas e dá

emprego directo a máis de 4.500 persoas.

No concello ten a súa sede o primeiro grupo textil do mundo, Inditex, así como a súa filial

máis importante, Zara, e as súas filiais Kiddy’s Class e Zara Home. Posúe ademáis minas

de estaño, titanio e volframio. Entre o término municipal da Coruña e Arteixo está situada

unha refinería de Repsol así como industrias asociadas.

Na península de Punta Langosteira está xa rematado o porto exterior da Coruña, un dos

portos máis grandes de España cun dique duns 3,5 km de lonxitude.

Sección Carballo.

Carballo é motor económico da comarca de Bergantiños. Conta cunha privilexiada 

situación xeográfica, como cruce de camiños entre a Costa da Morte, Santiago e a cidade 

da Coruña, que está a menos de 30 quilómetros e a uns vinte minutos pola autoestrada. É

o núcleo do tramado comercial e de servizos da comarca, así como o seu corazón 

empresarial e industrial. A industria de Carballo destaca en sectores como o plástico, o 

metal, a maquinaria agrícola, o automovilismo ou as conservas, como Conservas Calvo, 

que levan o nome do concello por todo o mundo. 

Carballo destaca, sobre todo, polo seu espírito "feirante", pola súa vocación comercial. Os

baixos da vila están cheos de pequenos comercios, de tendas de proximidade e de 

negocios de hostalaría, que teñen o seu forte na relación de confianza coa clientela. A súa

feira é das máis concorridas da bisbarra, e a ela acoden as labregas e labregos da 

contorna cos produtos dunhas terras coñecidas pola súa fertilidade. O seu mercado, con 

instalacións modernas, funcionais e recentemente reformadas, é un excelente escaparate 

de produtos alimentarios extraídos dos campos e da costa da bisbarra. 

Sección Cee:

A poboación de Cee ocúpase principalmente da pesca,  da agricultura e do comercio.

Ademais do comercio permanente da vila, celébrase unha feira todos os domingos dende

hai máis dun século.
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Ferroatlántica é unha empresa que dá traballo na zona e ten actualmente tres fábricas en

Galicia e seis centrais hidroeléctricas. Dúas das fábricas están na Costa da Morte, nos

concellos de Cee e Dumbría.  

Sección Culleredo:

Culleredo  é  un  municipio  influído  pola  súa  proximidade  a  cidade  da  Coruña,  o  que

provoca que as parroquias limítrofes coa cidade estean fortemente urbanizadas.

Destacan dúas parroquias importantes: Rutis e O Burgo, que na súa maior parte están

habitadas por xente nova que desenvolve as súas actividades profesionais na cidade e

nos polígonos industriais das aforas. En cambio, hai outras parroquias que son semirurais

cuxa poboación está integrada por persoa de maior idade e, en moitos casos, dedicada

ao  sector  primario.  Derntro  deste  segundo grupo  de parroquias  cabe distinguir  dúas:

Almeiras e Culleredo, moi influídas pola presenza do aeroporto de Alvedro e o polígono

industrial do mesmo nome. Por último, hai que destacar a importante presenza nelas de

moitas segundas residencias de cidadáns da Coruña.

1.2.2.Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo. Relación con 

outros Plans e proxectos do centro: traxectoria no ámbito das novas tecnoloxías,

programas de innovación nos que participa.

O centro xa leva anos desenvolvendo accións encamiñadas a contribuír nunha mellora da

calidade do ensino de linguas estranxeiras con plans de formacións sobre a redacción de

probas, estandarización, ferramentas de vídeo e audio, narración oral e mediación, entre

outras. No caso da relación deste plan con outros do centro están os plans de formacións

que se solicitarán para o vindeiro curso escolar, así como a conexión co Plan de Melloras

das Bibliotecas Escolares (PLAMBE).

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

A contribución fundamental é a reflexión feita sobre o punto de partida do centro e a posta

en funcionamento de actividades como a iniciación na competencia dixital no que atinxe á

protección de datos, mellorar o uso de ferramentas dixitais a través do intercambio de

experiencias entre o profesorado así como facilitar a accesibilidade á aula virtual e demais

aplicacións dixitais do centro.
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1.3 Breve xustificación do mesmo

Contextualización normativa en relación co Plan Dixital do noso centro:

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

● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría

Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento  das  ensinanzas  de  EI,  EP,  ESO  e  bacharelato  no  curso

académico 2021-2022

● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría

Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021-

2022

● Resolución  do  3  de  setembro  de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de  Educación  e

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e

implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos

da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022.

1.4. Proceso de elaboración.

O  equipo  de  dinamización  do  plan  dixital  está  formada  polo  equipo  directivo  e  as

coordinadoras TIC e de biblioteca.

A organización estivo vencellada ao desenvolvemento do PFPP do centro. O proceso de

elaboración veu marcado polas sesións de formación recibidas e as posteriores reunións

do equipo para elaborar  o DAFO tras  analizar  os datos obtidos nos cuestionarios do

SELFIE e o CDD, así como uns obxectivos realistas para a redacción deste plan.

2. Situación de partida

2.1 Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Gustaríanos dispoñer de monitores interactivos nas aulas, o que evitaría o gasto en 

lámpadas de proxector e máis en repoñer os proxectores avariados e pantallas de 

proxección que rachan co uso continuado. 
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Fai falla tamén actualizar os ordenadores do profesorado nos departamentos e dispoñer 

de máis ordenadores para que o profesorado poida usalo nas zonas comúns, así como os

ordenadores da Sala de Autoaprendizaxe, xa están moi obsoletos (teñen uns 12-14 anos).

Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro: 

A sede central da EOI conta cunha rede LAN para administración, departamentos e aulas.

Temos tamén telefonía IP e unha rede sen fíos propia para uso de toda a comunidade 

educativa nas zonas de departamentos e administración, biblioteca, salón de actos e 

cafetería.

Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes 
categorías: 

AULAS DIXITALIZADAS

ESPAZO EQUIPAMENTO E USO

AULAS 1 A 32 • 32 ordenadores de sobremesa con monitor e webcam 
para uso do profesorado nas aulas

• 32 proxectores
• 9 PDIs

AULA VíDEO • 1 ordenador de sobremesa con monitor e webcam 
para uso do profesorado na aula

• 1 proxector
• 1 PDI

AULA LAB. 1 • 1 ordenador de sobremesa con monitor e webcam 
para uso do profesorado na aula

• 1 proxector 
• Postos de alumnado con casete

SALÓN DE
ACTOS

• 1 ordenador de sobremesa con monitor para uso do 
profesorado e outros

• 1 proxector
• 1 portátil para uso do profesorado e outros

Todo o equipamento descrito neste apartado foi adquirido co orzamento do centro, agás 5 

dos proxectores (3 NEC, 1 Epson e 1 Hitachi) e 3 PDIs (Smart) enviadas pola Consellería.

EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
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ESPAZO EQUIPAMENTO E USO

SECRETARíA • 1 servidor dedicado exclusivamente á matrícula e xestión 

administrativa do centro polo persoal de administración. 
• 1 servidor de dominio con autenticación para o equipo 

directivo e os profesores nos departamentos e salas de uso 
común do profesorado, así como para a impresión en rede.

• 1 monitor compartido polos 2 servidores

• 5 ordenadores de sobremesa con monitor para uso do 

persoal de administración
• 1 impresora multifunción láser cor de rede 

• 3 escáneres documentais

DIRECCIÓN • 4 ordenadores de sobremesa con monitor e webcam 

para uso do equipo directivo
• 1 impresora láser cor

• 1 impresora láser monocromo

• 1 impresora multifunción de inxección de tinta

• 2 escáneres documentais

SALA DE 
RECURSOS

• 1 ordenador de sobremesa con monitor e webcam para

uso da coordinación TIC 
• 1 escáner plano

Todo o equipamento descrito neste apartado foi adquirido co orzamento do centro.

BIBLIOTECA

ESPAZO EQUIPAMENTO E USO

SALA DE 
LECTURA

• 1 ordenador de sobremesa con monitor para uso do
profesorado que fai catalogación e préstamos na 
biblioteca

• 6 ordenadores All-in-one para uso do alumnado

PODCAST RADIO 
DA BIBLIOTECA

• 1 ordenador de sobremesa con monitor para uso do
profesorado e alumnado

• 1 mesa de podcasts con 5 micrófonos

Todo o equipamento descrito neste apartado foi adquirido co orzamento do centro, agás o 

equipamento específico para a radio na biblioteca (mesa de podcast e micros, financiados

polo PLAMBE).

EQUIPOS PARA USO NAS SALAS DE PROFESORADO E DEPARTAMENTOS
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ESPAZO EQUIPAMENTO E USO

DEPARTAMENTOS 1 
A 10

• 23 ordenadores de sobremesa con monitor para 
uso do profesorado

• 10 webcams
• 10 escáneres planos 
• 1 impresora láser monocromo

SALA “PECEIRA” • 2 ordenadores de sobremesa con monitor para 
uso do profesorado

• 2 impresoras láser monocromo en rede

AULA LAB. 1 • 4 ordenadores de sobremesa con monitor  para 
uso do profesorado 

• 1 escáner plano

SALA DE RECURSOS • 1 ordenador de sobremesa con monitor para uso
do profesorado

• 1 impresora láser cor

• 1 escáner plano

Todo o equipamento descrito neste apartado foi adquirido co orzamento do centro, agás 8 

ordenadores (HP) cos seus correspondentes monitores que foron enviados pola 

Consellería.

PORTÁTILES

ESPAZO EQUIPAMENTO E USO

SALA DE 
RECURSOS

8 portátiles para usos diversos:
• uso temporal do profesorado nas aulas en caso de 

avaría do ordenador de sobremesa
• uso do alumnado cando hai adaptacións de probas
• uso do profesorado que o precise para traballos ou 

proxectos específicos
• uso para actividades no salón de actos e outros 

espazos do centro

Todo o equipamento descrito neste apartado foi adquirido co orzamento do centro, agás 2 

portátiles (1 Acer e 1 Lenovo) enviados pola Consellería.
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AULAS DE INFORMÁTICA

ESPAZO EQUIPAMENTO

AULA MULTIMEDIA 
LAB. 2

• 1 servidor con monitor para uso do 
profesorado

• 1 ordenador de sobremesa con monitor e 
webcam para uso do profesorado

• 1 proxector
• 30 ordenadores de sobremesa con monitor 

para uso do alumnado

AULA DE 
AUTOAPRENDIZAXE

• 1 ordenador de sobremesa con monitor para 
uso do profesorado

• 1 proxector
• 18 ordenadores de sobremesa con monitor 

para uso do alumnado

Todo o equipamento descrito neste apartado foi adquirido co orzamento do centro, agás 

un proxector (Epson).

SECCIÓNS

• Arteixo: Utilizan 3 aulas con equipamento do IES Manuel Murguía.

• Carballo: Utilizan 5 aulas situadas no Pazo da Cultura en Carballo que, como 

equipamento,  contan con 5 ordenadores portátiles e 5 proxectores. A sala de 
profesores conta con 3 ordenadores de sobremesa con monitor, unha 
fotocopiadora-impresora. O despacho de xefatura de estudos conta con 2 
ordenadores de sobremesa con monitores,  2 webcams 2 micrófonos externos. 
Ademais hai dous ordenadores portátiles para probas no salón de actos e reserva. 
A conexión é a través dunha rede LAN, mais non se conta con conexión wifi no 
centro. A atención telefónica faise a través dun teléfono móbil.

• Cee: Utlizan 4 aulas con equipamento do IES Fernando Blanco e contan ademais 

cun ordenador e unha webcam.

• Culleredo: Utilizan 6  aulas do CIFP Universidade Laboral e contan con 2 

ordenadores de sobremesa, un ordenador portátil, unha impresora e unha webcam.

Servizos  dixitais  educativos:  servizos  corporativos  ou  non  corporativos  que
facilitan a xestión docente 

A Escola Oficial de Idiomas ten unha páxina web feita con Drupal 
https://www.edu.xunta.gal/centros/eoicoruna/ e unha aula virtual Moodle 
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https://www.edu.xunta.gal/centros/eoicoruna/aulavirtual/ aloxadas no servidor de Webs 
Dinámicas.

Nas seccións teñen páxinas web propias feitas coa ferramenta Google Sites mais 
comparten o espazo da aula virtual Moodle do centro. 
https://sites.google.com/view/arteixo-eoi https://sites.google.com/site/eoiseccioncarballo/
https://sites.google.com/site/escolacee/home
https://sites.google.com/view/eoiculleredo/inicio

Xestión do mantemento do equipamento do centro.
A EOI  ten  subscrito  un  contrato  coa  empresa  GVT GALLEGA SL,  que  colabora  coa
coordinadora TIC do centro nas tarefas de mantemento, instalacións e reparacións do
equipamento audiovisual da escola. 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO.

Inclúese o resumo das áreas do informe SELFIE feito polo persoal do centro: 

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Idiomas

A -Liderado
Equipo Direct. 2,8

Profesorado 3,1

Alumnado 0

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 2,8

Profesorado 3

Alumnado 2,8

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 2,6

Profesorado 3

Alumnado 2,7

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 3,6

Profesorado 3,7

Alumnado 0

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4,1

Profesorado 4,3

Alumnado 4,4

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 3

Profesorado 3,4

Alumnado 3,2

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 2,2

Profesorado 3

Alumnado 3,3

H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 2,3

Profesorado 2,4

Alumnado 2,6

Test  CDD: Estes  son os datos recollidos nas táboas 2.1,  2.2  3  2.3  do  informe
global  do  test  CDD,  así  como  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 25 50 50,00%

PROVISIONAL 10 31 32,30%

INTERINO 4 6 66,70%

SUBSTITUTO 5 13 38,50%

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

83 Integrador/a (B1) 76,40% 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

BAC

F.P

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 1 2,30%

A2 13 29,50%

B1 18 40,90%

B2 7 15,90%

C1 4 9,10%

C2 1 2,30%

TOTAL 44 100,00%

2.3. Análise DAFO

A partir do Informe SELFIE e o Test CDD, xenerouse 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
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CA
TE

G
O

R
ÍA

S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

C1-C.2-C.3 As aulas teñen equipamento dixital
C.4 Soporte técnico

C.8. Non hai dispositivos a disposición do alumnado para
uso individual en caso de necesitarse.
C.14: Distintos espazos e distintas localizacións 
xeográficas (seccións)

PERSOAL DOCENTE

A2. O profesorado involúcrase na estratexia dixital
A.5 ED/ O profesorado coñece as normas de uso de 
CC /Copyright
D.2 Profesorado que participa en Plans de formación 
continua.

A.4.Falta de tempo para explorar o ensino dixital
B.1. Non se valora o suficiente o progreso do proceso de 
ensino-aprendizaxe con tecnoloxías
C.7 Falsa percepción do profesorado sobre protección de
datos.

PERSOAL NON 
DOCENTE

ALUMNADO
C.13 Traer dispositivos propios á aula
E.1.Uso de recursos educativos en liña
G.5. Reflexión sobre a aprendizaxe

C.12 Fenda dixital nos niveis máis baixos e nalgún 
departamento (español para estranxeiros)

FAMILIAS

OFERTA
E.1. Recursos educativos en liña
E.3 Emprego da aula virtual do centro
E.4: Comunicación coa comunidade educativa

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

B.3. Colabórase con outras organizacións
A.3. Hai autonomía para implementar novas metodoloxías

A1.Estratexia dixital pobre
A.4. Falta de tempo para explorar o ensino dixital
D.14. Falta de espazo físico

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

D.2 Participación en actividades de formación continua do
profesorado.
D.4. Oferta de actividades formativas e as condicións para
a participación.

C.8. Necesidade de maior  equipamento para o 
desenvolvemento dixital.
C.10 Necesidade de dispositivos para alumnado por 
necesidades socioeconómicas.
Falta de flexibilidade e coñecementos para facer probas 
en liña.

LEXISLACIÓN

C.7 Coñecer mellor a protección de datos
Falta de coñecemento da normativa do uso das 
ferramentas dixitais.
A-D-F-G Cambios lexislativos constantes e 
burocratización.

CONTORNA

Posibilidade de colaboración con comunidades educativas
da contorna

ANPA Colaboración con asociacións relacionadas co centro 
(Mar de lenguas-Aspalex)

OUTRAS ENTIDADES

B.3.Colaboración con institucións alleas ao centro 
educativo.
B.4. Sinerxias para o ensino semipresencial.
D.2 Participación en actividades de formación continua do
profesorado.
D.4.Oferta de actividades formativas e as condicións para 
a participación.

Oferta de certificación en liña doutras entidades privadas.
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3. Plan de Acción

Unha vez detectadas as necesidades, as propostas de mellora suxeridas neste Plan de

Acción teñen  en conta os recursos materiais e humanos no momento actual no que se

está  a  elaborar  o  Plan  Dixital.  Por  iso,  incidimos  nos  obxectivos  que  supoñen  unha

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

dos mesmos está en evolución constante..

3.1Obxectivos, indicadores e accións

A partir da análise DAFO, imos indicar as áreas prioritarias e determinar os obxectivos

que queremos conseguir. Os obxectivos están contextualizados a áreas de mellora en

relación coas do marco DigCompOrg.

3.1.1. Iniciación na competencia dixital en relación coa protección de datos.

• Partimos  dunha  ausencia  de  formación  no  centro  arredor  da  normativa  sobre

protección de datos e queremos chegar a dúas sesión formativas dentro do PFPP

do centro. Esta información reportarana os indicadores e os seus valores de partida

e de chegada.

As accións para conseguir este obxectivo son a detección de necesidades, sesións

de formación sobre a protección de datos nos uso de ferramentas dixitais e de

mensaxería,  e  una  enquisa  final  de  avaliación  na  aula  virtual  do  centro.  Os

responsables de acordar unha temporización e determinar os recursos necesarios

destas acción son Dirección e o equipo TIC.

3.1.2. Mellora da conectividade do centro.

• Partimos dunha mínima zona de conectividade na escola e queremos chegar a un

30% de acceso wifi no centro. Esta información reportarana os indicadores e os

seus valores de partida e de chegada.

• As accións  para  conseguir  este  obxectivo  son  a  detección  de  necesidades  co

deseño dun mapa de espazos, solicitar á Unidade de Atención de Centros (UAC) e

instalar  os  puntos  de  acceso  wifi  necesarios  e  configuralos   unha  vez  estean
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instalados. Os  responsables  de  acordar  unha  temporización  e  determinar  os

recursos necesarios destas acción son Dirección e o equipo TIC.

3.1.3.  Favorecer o intercambio de experiencias no uso de ferramentas dixitais
entre o profesorado do centro.

• Dentro do profesorado hai diferentes niveis de competencia no uso de ferramentas

dixitais de aí que consideremos un obxectivo necesario favorecer o intercambio de

experiencias para enriquecer a nosa práctica docente. Partimos dunha ausencia de

experiencias compartidas neste curso escolar no tocante ao uso de ferramentas

dixitais e queremos chegar a cinco experiencias de intercambio, con posteriores

titoriais  e  obradoiros.  Esta  información  reportarana  os  indicadores  e  os  seus

valores de partida e de chegada.

• As accións para conseguir este obxectivo son a organización de intercambio de

experiencias entre o profesorado, creación e recopilación de titoriais, obradoiros

onde  se  traballen  ferramentas  como  Genial.ly,  Canva  ou  Loom  e  divulgar  o

intercambio destas experiencias. Os responsables de acordar unha temporización

e determinar os recursos necesarios destas acción son a xefatura de estudos  e o

equipo TIC.

3.1.4. Actualización de ferramentas de xestión da biblioteca.

• Partimos  do  actual  sistema  de  xestión  (Meiga)  e  queremos  migrar  á  nova

plataforma de xestión KOHA. Isto vaise reportar cos indicadores e os seus valores

de partida e de chegada.

• As accións para conseguir este obxectivo son a formación do equipo de biblioteca

na xestión do programa KOHA, formación que se fará estensible ao persoal do

centro  que  non  estea  no  equipo  de  biblioteca,  e  finalmente  procederase  á

migración á nova plataforma. Os responsables de acordar unha temporización e

determinar os recursos necesarios destas accións son a coordinadora de biblioteca

e  o  equipo  TIC,  que  tamén  crearán  titorías  para  a  comunidade  educativa  en

relación ao novo programa de xestión.

Pax 16 de 29



3.1.5.  Facilitar  a  accesibilidade  á  aula  virtual  e  demais  aplicación  dixitais  do
centro

• Partimos  dun  75%  do  alumnado  que  é  competente  no  uso  da  aula  virtual,

Centros.net  e  biblioteca e  queremos  aumentalo  ata  chegar  a  un  85%.  Esta

información reportarana os indicadores e os seus valores de partida e de chegada.

• As accións para conseguir este obxectivo son organizar encontros presenciais co

profesorado,  organizar  titorías  presenciais  co  alumnado  voluntario  co  fin  de

formalos no uso da Aula virtual,  Centrosnet  e  biblioteca, titorías presenciais  do

alumnado  voluntario  de  biblioteca  xa  formado  coas  persoas  usuarias  que  o

precisen e creación  de  videos  explicativos  dispoñibles  para  a  comunidade

educativa.  Os  responsables  de  acordar  unha  temporización  e  determinar  os

recursos necesarios destas accións son Dirección, a coordinación de biblioteca e o

equipo TIC.

3.1.6.  Actualización  do  persoal  do  centro  no  manexo de  ferramentas  dixitais
administrativas.

• Partimos  dun  30%  do  persoal  do  centro  con  descoñecemento  na  xestión

administrativa  (sede  electrónica,  fprofe,  datos  persoais,  contausuario...)  e

queremos  reducilo  ata  chegar  a  un  15%.  Esta  información  reportarana  os

indicadores e os seus valores de partida e de chegada.

• As  accións  para  conseguir  este  obxectivo  son  a  valoración  de  necesidades  e

creación de comisión de profesorado voluntario para asesorar aos que o precisen,

a creación de titoriais e vídeos por parte do profesorado voluntario  e finalmente a

creación de videos explicativos dispoñibles para o persoal docente e non docente.

Os  responsables  de  acordar  unha  temporización  e  determinar  os  recursos

necesarios destas acción son Dirección, a coordinación de biblioteca e o equipo

TIC.

Estes obxectivos teñen cadansúa táboa que recolle a devandita información. A mesma

táboa empregarase para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do

Plan.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
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A sede central da EOI conta só cunha rede LAN para administración, departamentos e 

aulas. Pero non dispón dunha wifi do centro, de xeito que o alumnado sen un plan de 

datos non ten a posibilidade de conectarse para traballar con ferramentas dixitais en 

dispositivo móbiles. Faise necesario ter unha rede wifi en todo o centro. Sería necesario 

que a Consellería nola instalase.

Iso mesmo ocorre na sección de Carballo, polo que tamén é necesario contar cunha rede 

wifi para o uso da profesorado da sección nas aulas.

Gustaríanos dispoñer tamén de monitores interactivos nas aulas, o que evitaría o gasto en

lámpadas de proxector e máis en repoñer os proxectores avariados e pantallas de 

proxección que rachan co uso continuado. 

Na sede central, fai falla tamén actualizar os ordenadores do profesorado nos 

departamentos e zonas comúns, así como os ordenadores da Sala de Autoaprendizaxe, 

xa están moi obsoletos (teñen uns 12-14 anos). Para fomentar a aprendizaxe autónoma e 

colaborativa do alumnado sería necasario dispoñer de dispositivos como tablets para 

traballar nas aulas.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”:         D. DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO
1. OBXECTIVO (1): INICIACIÓN NA COMPETENCIA DIXITAL EN RELACIÓN COA PROTECCIÓN DE DATOS.  Acadado

              RESPONSABLE: Dirección del centro. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de charlas de formación e coñecemento sobre protección de datos no uso de ferramentas dixitais e mensaxería.

Valor de partida (3) 0 charlas e descoñecemento sobre a protección de datos no uso de ferramentas dixitais e mensaxería.

Valor previsto e data (4) 2 Charlas  de formación sobre a protección de datos nos uso de ferramentas dixitais e
mensaxería.

31-12-2022

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: Detección de 
necesidades en relación 
á temática para solicitar 
formación ao CFR ou 
CAFI.

Dirección
30/12/22

Catálogo das liñas do PFPP
Persoal do CFR / CAFI.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Formación no 
centro en relación ao 
PFPP solicitado.

Dirección + TIC 20/12/22

Persoal formador para formación
específica sobre protección de 
datos no uso de ferramentas 
dixitais externas.

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Enquisa sobre a 
formación recibida para 

Dirección + TIC 20/12/22 Enquisa na Aula Virtual do 
Centro.

Realizada

Aprazada
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averiguar coñecementos 
Pendente

“Área/s de mellora”:         C. INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMENTO
2. OBXECTIVO (1) MELLORA DA CONECTIVIDADE NO CENTRO

              RESPONSABLE: Coordinadora TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Porcentaxe de número de puntos de acceso wifi nas aulas

Valor de partida (3) 0% de puntos de acceso wifi nas 32 aulas

Valor previsto e data (4) 30% de puntos de acceso wifi no centro 30-06-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9)
ESTADO (10)

AO2.1: Determinar a 
necesidade de cada zona 
do centro en relación á 
conectividade.

Equipo TIC
30/12/22 Mapa de espazos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Solicitar e 
instalar os puntos de 
acceso wifi necesarios.

Equipo directivo 20/12/22
Solicitude á UAC coas 
información detallada.

Realizada

Aprazada

Pendente

A02.3: Configuración 
dos puntos de acceso 

UAC + Equipo TIC 30/03/23 Persoal da UAC. Realizada

Aprazada
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wifi unha vez sexan 
Pendente

“Área/s de mellora”:           D. DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO
3. OBXECTIVO (1): FAVORECER O INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS NO USO DE FERRAMENTAS DIXITAIS ENTRE O 

PROFESORADO DO CENTRO
 Acadado

              RESPONSABLE: Xefatura de estudos. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de experiencias que se intercambiaron durante o curso.

Valor de partida (3) 0 experiencias intercambiadas durante o curso actual.

Valor previsto e data (4) 5 experiencias intercambiadas. 30-06-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9)
ESTADO (10)

AO3.1: Organizar 
intercambio de 
experiencias entre o 
profesorado.

Xefatura
30-06-2023

Aula Virtual do centro nun curso 
específico para iso.
Profesorado.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Organizar sesións
presencias entre o 

Equipo TIC + Xefatura 20/12/22
Laboratorio 2 do centro.
Profesorado.

Realizada

Aprazada
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profesorado.
Pendente

AO3.3: Creación / 
recopilación de titoriais.

Equipo TIC + Xefatura 20/12/22
Aula Virtual do centro, webs 
externas e redes sociais.
Equipamento informático.

Realizada

Aprazada

Pendente

A03.4: Obradoiros onde 
se traballen distintas 
ferramentas para a aula: 
Genially, Canva, uso de 
vídeo.

Equipo TIC 20/06/23

Laboratorio 2 do centro.
Aula Virtual do centro.
Aplicacións e páxinas web.

Realizada

Aprazada

Pendente

A03.5: Divulgar 
intercambios de 
experiencias.

Equipo TIC 20/06/23
Ferramenta board da Aula 
Virtual do Centro e charlas para 
o profesorado.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:           D. DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO
4. OBXECTIVO (1): ACTUALIZACIÓN DE FERRAMENTAS DE XESTIÓN DA BIBLIOTECA  Acadado

              RESPONSABLE: Coordinadora de biblioteca Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Realización da migración da plataforma actual, Meiga á nova plataforma de xestión de biblioteca, KOHA.

Valor de partida (3) Migración non realizada á nova plataforma.

Valor previsto e data (4) Migración realizada á nova plataforma. 30-06-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9)
ESTADO (10)

AO4.1: Formación do 
equipo de biblioteca na 
xestión do novo 
programa a través do 
PFPP.

Equipo de 
coordinación de 
biblioteca.

30-06-2023
Ordenador e conexión a internet.
Programa KOHA.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Formación do 
persoal do centro, que 
non estea no equipo de 
biblioteca, na xestión do
novo programa.

Equipo de 
coordinación de 
biblioteca.

30/03/23
Ordenador e conexión a internet.
Programa KOHA.

Realizada

Aprazada

Pendente

A04.3: Migración de 
datos de meiga a KOHA.

Asesoría de biblioteca
+ Coordinación de 
biblioteca.

20/06/23
Ordenador e conexión a internet.
Programa KOHA.

Realizada

Aprazada

Pendente
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A04.4: Creación de 
titorías para a 
comunidade educativa 
en relación ao novo 
programa.

TIC + Coordinación de
biblioteca. 20/06/23 Ordenador e conexión a internet.

Programa KOHA.

Realizada

Aprazada

Pendente

A04.5: Xestión de 
plataforma de préstamo 
dixtial: E-elb.2.

Coordinación de 
biblioteca 20/06/23

Ordenador e conexión a internet.
Programa  de xestión de 
préstamo: E-elb.2.

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”:           D. DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO
5. OBXECTIVO (1): FACILITAR A ACCESIBILIDADE A AULA VIRTUAL E DEMAIS APLICACIÓNS DIXITAIS DO CENTRO  Acadado

              RESPONSABLE: Coordinadora TIC e coordinadora Biblioteca. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Porcentaxe de alumnado competente no uso da aula virtual, Centrosnet e biblioteca

Valor de partida (3) 75% do alumnado é competente no uso da aula virtual, Centrosnet e biblioteca.

Valor previsto e data (4) 85% do alumnado é competente no uso da aula virtual, Centrosnet e biblioteca. 30-06-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9)
ESTADO (10)

AO5.1: Organizar TIC / Dirección 30/09/22 Laboratorio 2 do centro. Realizada
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encontros presenciais co 
profesorado.

Profesorado do centro.
Aprazada

Pendente

AO5.2: Organizar titorías
presenciais co alumnado 
voluntario co fin de 
formalos no uso da A.V, 
Centrosnet e biblioteca.

TIC / Dirección
31/10/22

Laboratorio 2 do centro.
Aplicacións web que se van a 
precisar: A.V, Centrosnet,...
Alumnado voluntario.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Titorías 
presenciais do alumnado
voluntario xa formado 
coas persoas usuarias 
que o precisen.

Coordinación de 
Biblioteca

Durante todo o curso

Ordenador con conexión a internet.
Aplicacións web que se van 
precisar: Aula Virtual, Centrosnet, ...
Alumnado voluntario.

Realizada

Aprazada

Pendente

A05.4: Creación de 
videos explicativos 
dispoñibles para a 
comunidade educativa.

TIC /Dirección / 
Biblioteca.

20/06/23

Ordenador con conexión a 
internet.
Páxina web do centro.
Progarams de creación de 
vídeo.

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”:           D. DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO
6. OBXECTIVO (1): ACTUALIZACIÓN DO PERSOAL DO CENTRO NO MANEXO DE FERRAMENTAS DIXITAIS ADMINISTRATIVAS  Acadado

              RESPONSABLE: Xefatura de estudos. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Porcentaxe do persoal do centro que ten dificultades coa xestión administrativa (sede electrónica, fprofe, datos persoais, contausuario...)

Valor de partida (3) 30% do persoal do centro con descoñecemento na xestión administrativa (sede electrónica, fprofe, datos persoais, contausuario...)

Valor previsto e data (4) 15% do persoal do centro con descoñecemento na xestión administrativa (sede 
electrónica, fprofe, datos persoais, contausuario...)

30-06-2023

Pax 25 de 29



ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9)
ESTADO (10)

AO6.1: Valoración de 
necesidades e creación 
de comisión de 
profesorado voluntario 
para mentorizar aos que 
o precisen.

TIC / Dirección
30/09/22

Laboratorio 2 do centro.
Persoal voluntario.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: Creación de 
titoriais e vídeos por 
parte do profesorado 
voluntario.

TIC / Dirección
30/06/23

Aula virtual do centro
Equipamento informático
Ferramentas corporativas
Persoal voluntario
Programas de creación de 
vídeos.

Realizada

Aprazada

Pendente

A06.3: Creación de 
videos explicativos 
dispoñibles para o 
persoal docente e non 
docente.

TIC /Dirección / 
Biblioteca

30/06/23

Páxina web do centro.
Equipamento informático
Programas de creación de 
vídeos.

Realizada

Aprazada

Pendente
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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.
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(10) ESTADO: Permite  reflictir  de  xeito  rápido  á  hora  de  avaliar  o  Plan  a  situación  de  cada  acción  en  relación  co  grao  de
desenvolvemento
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Avaliación do plan
[Recomendacións para este apartado] Indicar moi brevemente:
O  procedemento  de  seguimento  do  desenvolvemento  do  plan  e  da  consecución  de
obxectivos, indicando:

- 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.

1. Difusión do plan
[Recomendacións para este apartado]: Definir a estratexia ou protocolo para a publicidade e
difusión  do  plan  dixital  entre  toda  a  comunidade  educativa  (en  relación  co  Plan  de
Comunicación do Centro, de ser o caso).
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