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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

● Nome do centro: Instituto de Ensinanza Secundaria Francisco Daviña Rey

● Dirección: C/ Doctor Casares nº 63-67, 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

● Correo electrónico: ies.francisco.davina@edu.xunta.gal

● Teléfono: 982828200

● Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscodavinarey/ 

● Código do centro 27007247

● C.I.F. Q7755179D

Datos web centro educativo:

• Número de unidades catalogadas

• ESO: 8 unidades

• Bacharelato: 4 unidades

• Ciclos: 10 unidades

• FP Básica: 3 unidades

Centros adscritos

• CEIP Rosalía de Castro de Bóveda

• CEIP da Pobra de Brollón

Nº de alumnado: 327

Nº de profesorado: 54

OFERTA EDUCATIVA: Enlace á web edu.xunta.gal

https://sites.google.com/a/iesdavinarey.org/xefatura-de-estudos/home/matricula-e-oferta-
educativa/oferta-educativa/oferta-educativa-curso-2019-20
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1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto 
Educativo do Centro

O IES DAVIÑA REY está situado en Monforte de Lemos (Lugo), no corazón da Ribeira
Sacra,  na  rúa  Doutor  Casares.  Ten  unha  traxectoria  moi  vinculada  á  formación
profesional, esta foi a súa orixe no ano 1944 coas ensinanzas técnicas de carpintería,
metal  e  electricidade.  No  ano  1964  inaugúranse  os  novos  edificios1 e  pasa  a
denominarse Escola de Aprendizaxe Industrial de Monforte de Lemos.

A situación privilexiada no centro da cidade dentro do Conxunto Histórico representa
unha fortaleza e ao mesmo tempo unha debilidade, a primeira porque é un punto de
paso obrigado para calquera persoa que viva ou visite Monforte, os dous edificios que
integran o IES están a carón do paseo do Malecón, na ribeira do Río Cabe, e iso apórtalle
visibilidade.  Pero  é  unha  debilidade  porque  calquera  reforma  que  se  queira  facer
respecto da infraestrutura require permisos específicos para zonas protexidas.

Dende que no ano 1992 se implanta  o  sistema LOXSE o  alumnado de secundaria  e
bacharelato foi incorporándose ao centro de xeito paulatino pasando a ser un liña dous
nestas  ensinanzas.  A  procedencia  é,  maioritariamente,  dos  núcleos  rurais  próximos,
tendo como centros adscritos o CEIP Rosalía de Castro de Bóveda e o CEIP de Pobra de
Brollón cos que gardamos unha excelente relación. A despoboación destes concellos
está a influír  negativamente na matrícula,  actualmente só temos un grupo en cada
curso de ESO dependendo da captación de alumnado non adscrito para cubrir as prazas.

Por sorte a colaboración da ANPA e a fidelización das familias é notable; pais e nais que
estudaron  no  centro  matriculan  aos  seus  fillos  e  fillas  o  que  reforza  os  lazos  e
compromisos da comunidade educativa e representa unha gran oportunidade.

O I.E.S. “Daviña Rey” ten unha longa tradición no uso das TIC, que son empregadas de
xeito habitual por todos os seus membros, tanto docentes como discentes e persoal
administrativo. Velaquí a nosa historia TIC que é o punto de partida deste plan.

Liña de tempo da formación e experiencias TIC do centro dende o ano 1995:

o 1995 Primeiro Ciclo: “Uso dos novos medios”.
o 1996 Segundo Ciclo: “Uso dos novos medios”.
o 1996 Introdución á tecnoloxía multimedia.
o 1999 NMAI (2o Ciclo) Acceso a Internet e Deseño de páxinas WEB.
o 1999 Iniciamos o Plan de calidade.

1 O edificio foi deseñado polo arquitecto valenciano de recoñecido prestixio Fernando Moreno Barberá, sendo xa director da escola Don Francis-

co Daviña Rey, do cal recollería o nome https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Moreno_Barber%C3%A1
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o 2009 Designados sede da aula Mentor.
o 2009 Iniciamos o uso encerado dixital.
o 2009 Iniciamos o uso das aulas virtuais Moodle.
o 2010 Iniciamos o proxecto ABALAR.
o 2011 Pilotaxe de libros dixitais.
o 2011 Iniciamos os proxectos eTwinning.
o 2012 Iniciamos o uso dos blogs.
o 2012 Primeira vez no Plan Proxecta.
o 2013 Pilotaxe de Agueiro.
o 2013 Piloto de Iniciación ao proxecto iTEC – Abalar.
o 2014 Piloto en deseño e impresión 3D nas aulas de ESO.
o 2015 Optativa de centro Deseño e impresión 3D.
o 2016 Experiencia piloto de centro DigCompOrg.
o 2017 EDIXGAL 1º E 2º DE ESO e OFFICE 365.
o 2018 STEMbach.
o 2022 Incorporación do centro á rede DixitalGal e a EDIXGAL 3º e 4º de ESO

En  resumo,  o  centro  foi  pioneiro  en  dispor  do  Certificado  de  Calidade  AENOR,
actualmente conta coas seguintes ensinanzas ESO, BACHARELATO (coa nova liña de
Excelencia e Investigación STEM), FPBásica, Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior
nas modalidades ordinaria e modular, Aula Mentor ( máis de 100 cursos), o Proxecto
EDIXGAL,  conta  con  seccións  bilingües,  proxectos  con  outros  centros  educativos,  a
Carta Erasmus+, e forma parte da Rede de Educación Dixital Galega DixitalGal. 

Como fortalezas destacar que están establecidas organizadas e integradas canles de
comunicación  e  traballo  entre  os  membros  da  comunidade  educativa,  cun  bo
desenvolvemento  do  departamento  de  orientación  e  da  integración  das  TIC  na
docencia. Promóvense o traballo por proxectos e diversas metodoloxías: 

• Metodoloxía activa e personalizada, que converte ao alumnado en protagonista
da súa aprendizaxe empregando para iso as ferramentas TIC máis actuais (taboleiro
dixital, aula virtual, ordenadores portátiles, ...).

• Metodoloxía colaborativa, de traballo por proxectos, locais e con outros centros
educativos.  Participa  nas  convocatorias  anuais  do  plan  proxecta  (Primeiro  premio
Proxecta  Innovación  2016)  e  en  proxectos  internacionais  (máis  de  dez  proxectos
etwining, a maioría con selo de calidade).

• Metodoloxía innovadora coa promoción da investigación e do método científico
nos proxectos desenvolvidos que ano tras ano suma novas liñas de acción incorporadas
a través do STEMBACH.
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Como debilidades indicar que parte do profesorado é itinerante, sen destino definitivo,
o que precisa formación e adaptación ás formas de traballo do centro. Precisa adaptar o
Plan  TIC  ao  novo  modelo  lexislativo  e  mellorar  a  coordinación  entre  os  distintos
equipos  docentes  a  este  respecto.  Na  situación  xerada  polo  COVID19  xorden novas
necesidades educativas como o ensino mixto que non están interiorizadas nin contan
coa infraestrutura necesaria. 

Ademais hai certa dificultade no eido dixital dunha parte do alumnado (especialmente
os que proceden de contornas desfavorecidas,  ou que solicitan os ciclos modulares
porque pola súa idade non tiveron formación a este respecto). 

Para o IES DAVIÑA REY o Plan Dixital de Centro é clave. Dende hai máis de vinte anos
a innovación forma parte da “Misión”, razón da súa existencia, e da “Visión” que impulsa
o traballo actual e futuro, por iso aporta ao Plan Xeral a oportunidade de cumprir unha
parte relevante dos seus obxectivos propostos a curto e medio prazo, como son:

• Formar  grupos  estables  de  colaboración  didáctica  entre  o  profesorado  que
incorporen novas ferramentas dixitais para a administración e a docencia virtual,
que as empreguen coa metodoloxía axeitada en cada ensinanza segundo a idade e
nivel do alumnado, que sexan quen de adaptar a docencia presencial á virtual e de
enfrontarse aos novos retos educativos.

• Abrir  liñas  de  investigación  que  perduren  no  tempo  contando  cun  grupo  de
profesores formado e motivado que sexan os exploradores na incorporación das
habilidades dixitais que están por chegar.

• Actualizar  a  infraestrutura  dixital  adaptándoa  ás  novas  necesidades,  dando
continuidade  á  posición  que  o  centro  ocupa  na  comarca  como referente  neste
aspecto.
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1.3. Breve xustificación do mesmo

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 Plan Dixital desenvolveuse dentro do grupo de traballo do PFPP, dentro da Liña 54 -
Plan dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a
través de espazos virtuais. Educación dixital.

Os identificadores son:  L2106009 - PFPP L2131007 Análise da competencia dixital do
centro e elaboración do plan dixital”

Os membros deste grupo son os seguintes:
• Álvarez Blanco, Iria (coordinadora)
• Aira González, Raquel
• Blanco Quiroga, Pablo
• Docasar Docasar, Ricardo Vicente
• González González, Isaac
• López Pérez, María Ángeles
• Perdomo García, Germán
• Rodríguez Rodríguez, Amancio
• Ruiz Lamas, Manuel José

A asesoría correu a cargo da persoa mentora ADIX3 do equipo da zona Lugo2, M.ª Jesús
Casado Barrio.
A comunicación entre os participantes fíxose empregando as ferramentas corporativas,
correo electrónico e aula virtual, onde se creou un curso para esta finalidade:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscodavinarey/aulavirtual/enrol/index.php?
id=641 
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A metodoloxía baseouse na colaboración e o traballo en equipo, con reunións periódicas
nas que se foi  elaborando a documentación solicitada dende SSCC a través da aula
virtual dos coordinadores da zona LUGO2:
https://www.edu.xunta.gal/centros/plandixital/aulavirtual/enrol/index.php?id=16 
Este proceso foi titorizado pola persoa mentora que aportou información e suxestións
respecto das distintas tarefas entregadas.

O obxectivo final foi elaborar este Plan dixital do centro de xeito reflexivo e como un
documento  útil  e  abordable  que  formase  parte  do  Plan  de  Mellora  e  do  Proxecto
Educativo.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O  centro  ten  aulas  dixitais  para  todo  o  alumnado  de  ESO,  Bacharelato  e  Ciclos
Formativos,  participamos  no  proxecto  Edixgal  con  todos  os  grupos  de  secundaria,
temos  o  Bacharelato  de  excelencia  STEM,  e  contamos  con  ciclos  pertencentes  as
familias  de  Formación  Profesional  de  Electricidade  e  Electrónica,  Transporte  e
Mantemento de vehículos, Sanidade e Servizos Socioculturais e á Comunidade.

No que atinxe á rede, está totalmente reformada, con nova infraestrutura de puntos
wifi e un ancho de banda de 500 Mbps, ademais doutro de 200 Mbps de reserva. 

Respecto  das  aulas  e  o  equipamento,  como  participantes  na REDE  DIXITALGAL
poderemos achegar nun futuro próximo espazos “modelo”  que acollan aos visitantes
para vivir novas experiencias no eido educativo dixital.

Este apartado desenvólvese mais polo miúdo conxuntamente co  apartado 3.2  nunha
táboa ao final do documento.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Resumo das áreas do informe SELFIE de cada etapa educativa na seguinte táboa:

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post
sec.

A -Liderado

Equipo Direct. 4 5 3,8

Profesorado 4,2 4,3 3,7

Alumnado

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 4 5 3,5

Profesorado 3,5 3,9 3,5

Alumnado 3,1 3,7 3,5

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,2 4,5 4,1

Profesorado 4,5 4,3 4,1

Alumnado 4,2 4 3,7

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4 5 3,8

Profesorado 4 4,2 4

Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4,5 4,8 4,1

Profesorado 4,1 4,4 4,1

Alumnado 3,8 4,2 4,2

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo Direct. 4 5 3,7

Profesorado 3,3 3,5 3,7

Alumnado 3,4 3,5 3,8

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 3,3 4,5 3,2

Profesorado 2,9 3 3,3

Alumnado 2,9 3,2 3,6

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 4,3 5 3,7

Profesorado 3,7 3,9 3,8

Alumnado 3,7 3,7 3,6
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Resumo do Test CDD

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

DEFINITIVO 30 38 78,9 %

PROVISIONAL 5 5 100 %

INTERINO 7 11 63,6 %

SUBSTITUTO 1 3 33,3 %

DESPRAZADO 1 1 100 %

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test

(sobre 192)
Nivel de competencia Puntuación media do test en

Galicia (sobre 192)
Nivel de competencia en

Galicia

80,1 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 78,6 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 86,8 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

F.P 76,1 Integrador/a (B1) 80,3 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 3 6,8 %

A2 13 29,5 %

B1 15 34,1 %

B2 7 15,9 %

C1 5 11,4 %

C2 1 2,3 %

TOTAL 43 97,70%

Outras  fontes: para  a  elaboración  do DAFO os  compoñentes  do grupo  de traballo
empregaron o seu coñecemento do centro e os documentos de planificación do centro
(DRD, DOC, ...)
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2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTUR
AS- 
EQUIPAMENTO

C1: No noso centro a infraestrutura 
dixital apoia o ensino e a aprendizaxe 
con tecnoloxías dixitais.
C2: No noso centro existen dispositivos 
dixitais para o seu uso na docencia.
C5: A asistencia técnica está dispoñible 
no noso centro cando xurdan 
problemas coas tecnoloxías dixitais.
C8: No noso centro existen dispositivos
dixitais que son propios ou xestionados 
polo centro e que o alumnado pode 
utilizar cando os precise.

Existen no centro recursos dixitais e 
equipamento que se poderían utilizar 
máis eficientemente.

PERSOAL 
DOCENTE

D2: O noso profesorado ten acceso a 
posibilidades de CPD en relación co 
ensino e a aprendizaxe coas tecnoloxías
dixitais.
E1: Os nosos profesores buscan 
recursos educativos dixitais na rede.
E2: Os nosos profesores crean recursos
dixitais para reforzar o seu labor 
docente.
E4: O noso profesorado utiliza 
tecnoloxías dixitais para a 
comunicación relacionada co centro 
educativo.
PE5: Os nosos profesores son 
coñecedores das vantaxes do software 
libre no ámbito educativo e dispoñen e 
fan uso deste tipo de ferramentas no 
centro.
O noso profesorado participa en 
actividades formativas individuais 
organizadas pola Administración 
educativa para actualizar as dixitais 
competencias do profesorado.

A4: No noso centro os profesores non 
teñen tempo para explorar como 
mellorar o seu método de ensino coas 
tecnoloxías dixitais.
G1: Os nosos profesores non sempre 
utilizan as tecnoloxías dixitais para 
avaliar as habilidades dos estudantes, 
cando esa é a mellor opción.
G3: Os nosos profesores non sempre 
empregan tecnoloxías dixitais para 
proporcionar unha retroalimentación 
adecuada aos estudantes, cando esa é 
a mellor opción.
Os intereses do profesorado non 
sempre están focalizados no ámbito 
dixital.

PERSOAL NON 
DOCENTE

O persoal non docente dispón dunha 
competencia dixital media e 
actualizada.
No noso centro dispoñemos de auxiliar 
de conversa.

ALUMNADO H1: No noso centro o alumnado 
aprende a actuar con seguridade en 
internet.
H4: No noso centro o alumnado 
aprende a comprobar se a información 
que atopa en internet é fiable e precisa.
H6: No noso centro o alumnado 
aprende a dar crédito ao traballo 

H10: Os estudantes non sempre 
desenvolven habilidades dixitais para 
as diferentes materias, cando esas 
habilidades son a mellor opción.
Hai diferentes sensibilidades entre as 
distintas familias profesionais 
respecto ó uso das TIC.
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doutras persoas que atoparon en 
internet.
H7: No noso centro o alumnado 
aprende a crear contidos dixitais.
H8: No noso centro o alumnado 
aprende a comunicarse mediante as 
tecnoloxías dixitais.
PE2: Os estudantes poden facer un 
seguimento dos seus deberes a través 
da aula virtual do centro ou da EVA do 
proxecto EDIXGAL na maioría das 
materias.
PE4: O centro difunde información de 
interese e facilita ou supervisa a 
actividade académica do alumnado a 
través de servizos educativos 
corporativos dixit (web, aula virtual, 
videoconferencia, teléfono móbil, 
correo electrónico...).
PE5: O alumnado é coñecedor das 
vantaxes do software libre no ámbito 
educativo e dispoñen e fan uso deste 
tipo de ferramentas no centro.
O tamaño reducido dos grupos-clases 
facilita a atención individualizada e o 
proceso de ensino-aprendizaxe.

FAMILIAS

PE1: Na páxina web do centro as 
familias poden atopar toda a 
información que precisan.
PE3: Ás familias e ó alumnado 
envíaselles avisos e notificacións a 
través da aplicación AbalarMóbil. 
Ademais, poden xustificar as faltas ou 
solicitar títulos.

Existe unha falta de formación das 
familias no ámbito dixital.

OFERTA

A oferta educativa é ampla xa que 
existe ESO, Bacharelato e ciclos 
formativos de diferentes familias e 
niveis.
O centro ofrece servizos de comedor e 
transporte.
O centro ofrece cursos de formación en
aula Mentor.
No centro estanse a desenvolver tres 
PFPP: Edixgal, STEMbach e Plan Dixital.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

A1: No noso centro temos unha 
estratexia dixital.
A2: O noso equipo directivo implica ao 
profesorado no desenvolvemento da 
estratexia dixital do centro.
A3: Apoiamos aos profesores a explorar
novas formas de ensinar coas 
tecnoloxías dixitais.
C11: No noso centro contamos con 
medidas para identificar as dificultades

A6: No noso centro as empresas coas 
que colaboramos non participan no 
desenvolvemento da estratexia dixital 
do centro.
Actualización da normativa do sistema
de protección de datos para novos 
dispositivos.
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que xorden coa aprendizaxe mixta, 
relacionadas coas necesidades de 
aprendizaxe do alumnado e o seu 
contexto socioeconómico.
C16: No noso centro existen 
repositorios ou bibliotecas en liña que 
conteñen materiais de ensino e 
aprendizaxe.
PE2: O equipo directivo promove ou 
acomete software libre no ámbito 
educativo.
PE3: Dende o centro educativo 
promóvese a participación do 
profesorado nas actividades formativas
individuais organizadas pola 
Administración educativa para 
actualizar as competencias didácticas 
do profesorado.
PE4: O equipo directivo coñece a 
normativa en materia de adquisición de
equipamento informático dos centros 
educativos.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRA
CIÓN

EDUCATIVA

C16: No noso centro existen repositorios ou
bibliotecas en liña que conteñen materiais 
de ensino e aprendizaxe.
Existen programas da Consellería 
vinculados ás TIC como Edixgal.
A Consellería está facendo un gran 
investimento neste proceso e é unha boa 
oportunidade de mellora.
A administración educativa aposta polo 
Plan Dixital.
Posibilidade de solicitar á Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade novo 
equipamento de xeito directo e/ou a través
de distintos plans: edixgal, ...
Posibilidade de solicitar á Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade 
formación a través das distintas 
convocatorias, PFPP (Planes de Formación 
Permanente do Profesorado), seminarios 
ou actividades de actualización.
Sería recomendable a creación dun perfil 
en XADE co epígrafe “Orientación”.

A situación laboral do cadro de persoal
docente pode considerarse unha 
ameaza, debido ós cambios constantes
no profesorado.
Existe un cobro de comisións 
bancarias, aínda empregando a banca 
electrónica.

LEXISLACIÓN A5: No noso centro non sempre 
respectamos os dereitos de autor e 
utilizamos licenzas cando utilizamos as 
tecnoloxías dixitais para o ensino e a 
aprendizaxe.
A lexislación apoia a dixitalización do 
centro.

Exceso de lexislación educativa.
Continuos cambios da lexislación 
educativa, sen chegar a coñecer os 
resultados dos mesmos.
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Existe financiamento externa.

CONTORNA

A ratio ESO/BAC non é moi elevada.
A dixitalización está en auxe, e dende a 
pandemia, e é moi aceptada e recoñecida 
socialmente.
É unha oportunidade para que as empresas
coas que colaboramos participen no 
desenvolvemento da estratexia dixital do 
centro.

Existe alumnado con diferentes 
culturas e niveis socio-económicos.
Descenso da natalidade que xera unha 
considerable redución da matrícula do 
centro.
A pandemia supuxo unha ameaza en 
tódolos ámbitos.

ANPA

A AMPA pode participar activamente no 
deseño do Plan Dixital do centro.
A AMPA podería organizar cursos para a 
formación dixital das familias (uso de 
Edixgal, Abalar, ...)

A competencia dixital dalgunhas 
familias non é moi elevada.
En moitas familias os recursos son 
limitados.
Non tódalas familias dispoñen de 
acceso de calidade a Internet.
O nivel de participación da AMPA en 
relación ao eido dixital podería ser 
maior.

OUTRAS
ENTIDADES

B3: No noso centro podemos mellorar o 
uso das tecnoloxías dixitais á hora de 
colaborar con outras organizacións.
O centro colabora con entidades como o 
Concello, deputación, empresas da 
contorna...
É un incentivo para a mellora da calidade 
educativa e da nosa práctica docente.
Asentar o sistema propio de xestión.
O centro participa en Proxecta+ cos 
programa Fitofaladoiro e Proxecto Terra.
Temos o plan de biblioteca PLAMBE.
Participamos no programa ERASMUS.
Participamos na titorización do máster de 
formación do profesorado.
Colaboración coas Universidades a través 
do STEMBACH.
Participación na 1ª Edición da Liga 
MakerDrone

Baixo recoñecemento da labor docente
por parte das familias e da sociedade 
en xeral.

3. Plan de Acción

Este Plan incide en obxectivos que supoñen 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

Para cada obxectivo cumprimentouse unha táboa que recolle esta información. A
mesma táboa  empregarase  para  facer  o  seguimento  de  cada  obxectivo  na  fase  de
avaliación do Plan.
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Táboas do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
Área/s de mellora:  Infraestruturas e equipamento (C)
OBXECTIVO 1: Revisar e actualizar os dispositivos dixitais do centro (Item C1*)  Acadado

Responsable: Persoa secretaria
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de dispositivos actualizados e/ou revisados

Valor de partida: 0%

Valor previsto e data: 50% 01/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Reorganizar horarios para 
a creación dun equipo  TIC que 
colabore na documentación de 
equipos.

Xefatura de 

estudos
15/09/22

Lexislación sobre horarios
Cadro docente

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Inventariar e avaliar   o 
estado do equipamento dixital do
centro.

Persoa secretaria
Persoa 
coordinadora TIC

15/12/22
Parte de incidencias e estado
Listaxe de equipos de XADE- 
DRD

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Actualizar e/ou 
propoñer renovación do  
equipamento dixital.

Persoa secretaria
Persoa 
coordinadora TIC

01/06/23
Listaxes previas
Documentos coas propostas

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade: Existen no centro recursos dixitais e equipamento que se poderían utilizar máis eficientemente.
C1: Infraestrutura. No noso centro a infraestrutura dixital respalda a ensinanza e o aprendizaxe con tecnoloxías dixitais
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Área/s de mellora: PRÁCTICAS DE AVALIACION (G)
OBXECTIVO 2: Empregar os libros de cualificación en contornas Moodle (Item G1*) Acadado

Responsable: Xefatura de estudos Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:
Porcentaxe de cursos nos que se levou a cabo a cualificación de tarefas e probas de avaliación propostas a través da contorna mo-
odle

Valor de partida: 5% dos cursos da aula virtual

Valor previsto e data: 50% dos cursos da aula virtual 22/12/22

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN

RECURSOS NECESARIOS
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Formar en avaliación e 
emprego do libro de cualificacións 
en cursos Moodle a través dun PFPP

Dirección 30/09/22 Convocatoria do PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Crear categorías (por 
exemplo, avaliacións e 
subcategorías) para a xestión de 
cualificacións

Profesorado das
diferentes materias

15/10/22
Aula virtual do centro
Cursos de cada materia 
participante e criterios de 
cualificación destas

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Incluír tarefas e probas nas 
categorías e subcategorías do libro 
de cualificacións.

Profesorado das
diferentes materias

22/12/22 Aula virtual do centro
Actividades das materias

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Cualificar  tarefas e probas 
nas categorías e subcategorías do 
libro de cualificacións.

Profesorado das
diferentes materias

22/12/22 Aula virtual do centro e 
actividades creadas.

Realizada
Aprazada

Pendente

Debilidade: Os nosos profesores non sempre utilizan as tecnoloxías dixitais para avaliar as habilidades dos estudantes, cando esa é a mellor opción.
G1: O noso profesorado utiliza tecnoloxías dixitais para avaliar as habilidades do alumnado.
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“Área/s de mellora”: Pedagoxía: PRÁCTICAS DE AVALIACION (G)

OBXECTIVO 3: Promover o uso da Aula Virtual para retroalimentar as actividades que se realicen co alumnado (Item G3*) Acadado

Responsable: Persoa coordinadora TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de materias nas que se levou a cabo a retroalimentación de tarefas propostas a través da contorna moodle

Valor de partida: 0%

Valor previsto e data: 50% 30/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN
DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Crear os
cursos e matricular ao profesorado 
e alumnado na AV
do centro

Persoa 
Coordinadora TIC

22/12/22

Aula virtual do centro
Listaxe co alumnado e profesorado do centro
Listaxe coas materias e o profesorado que as 
imparte.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Publicar as actividades con 
retroalimentación nos cursos 
correspondentes da AV do centro

Profesorado da 
materia

31/03/23 Aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Traballar co alumnado nas 
actividades creadas

Profesorado da 
materia

30/06/23
Actividades con retroalimentación publicadas 
na aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade: Os nosos docentes non sempre empregan tecnoloxías dixitais para proporcionar unha retroalimentación adecuada aos estudantes, cando 
esa é a mellor opción.
G3: O noso profesorado utiliza tecnoloxías dixitais para facilitar retroalimentación axeitada ó alumnado.
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Área/s de mellora: Liderado (A)
OBXECTIVO 4: Involucrar ao profesorado na estratexia dixital do centro (Item A2*) Acadado

Responsable: Equipo directivo Non 
acadado

INDICADOR DO OBXECTIVO: Porcentaxe de profesorado que se involucra na estratexia dixital do centro participando no foro vinculado ao plan dixital

Valor de partida: 0 %

Valor previsto e data: 80% 20/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1: Crear un foro no curso 
“Claustro” da aula virtual do centro 
no que se fagan achegas sobre o 
Plan Dixital

Equipo directivo 01/10/22
Aula virtual
Documento co plan dixital

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Crear fíos con distintas 
temáticas do plan dixital e tamén 
vinculado a distintos 
departamentos

Xefatura de estudos 30/03/23 Aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Recoller as achegas mais 
interesantes para mellorar o plan 
dixital

Xefatura de estudos 20/06/23 Aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade: Os intereses do profesorado non sempre están focalizados no ámbito dixital.
A2: Desenvolvemento de estratexias cos profesores.
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Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H)

OBXECTIVO 5: Mellorar as habilidades do alumnado dende as diferentes materias (item: H12.OP ) Acadado

Responsable: Xefatura de estudos Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: N.º de actividades dixitais desenvolvidas por materia

Valor de partida: 0

Valor previsto e data: 1  por trimestre e materia 30/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO5.1: Difusión do obxectivo na 
primeira reunión da CCP e acordo de
liña temporal para desenvolver e 
recompilar as actividades por 
departamento.

Xefatura de estudos 22/09/22

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Toma de datos sobre o 
cumprimento da liña temporal 
acordada e sensibilización ao 
respecto.

Xefatura de estudos 22/12/22
Acordos tomados
AV

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Toma de datos sobre o 
cumprimento da liña temporal 
acordada e sensibilización ao 
respecto.

Xefatura de estudos 22/03/23
Acordos tomados
AV

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade: Os estudantes non sempre desenvolven habilidades dixitais para as diferentes materias, cando esas habilidades son a mellor opción.
H12.OP: No noso centro utilizo a tecnoloxía en diferentes materias.
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Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)

OBXECTIVO 6: Aumentar o emprego da AV do centro para o debate entre o profesorado (Item B2*) Acadado

Responsable: Persoa coordinadora TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de participación do profesorado en foro de comunicación no AV

Valor de partida: 0% de participación do profesorado

Valor previsto e data: 60% de participación do profesorado nalgún foro 30/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO6.1: Formar ao profesorado no 
emprego de foro da AV do centro a 
través dunha liña do PFPP

Persoa directora
Coordinador/a PFPP

31/03/23 Programa de PFPP para o curso 
2022-2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: Crear curso “Comunicación 
interna” cun foro

Persoa 
coordinadora TIC

30/04/23 Aula Virtual do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3: Dinamizar a participación no 
foro

Persoa 
coordinadora TIC

30/06/23
Curso creado na aula virtual do 
centro

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade: Hai diferentes sensibilidades entre as distintas familias profesionais respecto ó uso das TIC.
B2: Debate sobre o uso da tecnoloxía.
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Área/s de mellora:  Colaboración e redes (B)

OBXECTIVO 7: Promover a matriculación en cursos de AULA MENTOR para desenvolver a competencia dixital das familias (Item 
B4op*)

Acadado

Responsable: Persoa responsable da Aula Mentor Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de matrículas nos cursos

Valor de partida: 0 matrículas

Valor previsto e data: 3 matrículas 30/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO7.1: Dar a coñecer o proxecto de 
Aula Mentor ás familias

Persoa responsable 
da Aula Mentor

01/06/22

Reunións cas familias
Información a través de Abalar
Información a través do 
alumnado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.2: Facer o seguimento das 
actuacións do plan por parte das 
persoas titoras e responsable 
Mentor

Persoa responsable 
da Aula Mentor
Persoas titoras de 
grupo

22/12/23

Reunións cas familias
Información a través de Abalar
Información a través do 
alumnado

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.3: Avaliar o grao de 
cumprimento do obxectivo previsto

Persoa responsable 
da Aula Mentor

30/06/23

Reunións cas familias
Información a través de Abalar
Información a través do 
alumnado

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade: Existe unha falta de formación das familias no ámbito dixital.
B4.Op: Sinerxías para o aprendizaxe mixto  (encaixe accidental).
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Área/s de mellora: Liderado (A)
OBXECTIVO 8: Promover a participación das empresas na estratexia dixital do centro (Item A6*) Acadado

Responsable: Coordinador da FCT Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de colaboracións con outras entidades
(Memoria anual)

Valor de partida: 0 colaboracións (charlas, videochamadas, obradoiros...)

Valor previsto e data: 3 colaboracións (charlas, videochamadas, obradoiros...) 30/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO8.1:  Dar a coñecer entre as 
empresas a estratexia dixital do 
centro.

Responsable FCT 15/09/22
Reunións coas empresas 
colaboradoras
Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.2: Fomentar a participación das
empresas na estratexia dixital do 
centro

Responsable FCT 30/10/22
Reunións coas empresas 
colaboradoras
Documentación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.3: Avaliar as colaboracións das 
empresas na estratexia dixital do 
centro

Responsable FCT 30/06/23
Reunións coas empresas 
colaboradoras

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade: No noso centro as empresas coas que colaboramos non participan no desenvolvemento da estratexia dixital do centro.
A6: Participación das empresas na estratexia dixital.
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Área/s de mellora: Infraestructuras e equipamento (C)

OBXECTIVO 9: Actualizar e difundir o protocolo do centro de protección de datos para novos dispositivos. (Item C7*) Acadado

Responsable: Dirección Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: A actualización está desenvolvida

Valor de partida: Non

Valor previsto e data: Si 01/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO9.1: Reorganizar horarios para a 
creación dun equipo  TIC que 
colabore na actualización do 
protocolo.

Xefatura de estudos 15/09/22 Lexislación sobre horarios
Cadro docente

Realizada

Aprazada

Pendente

AO9.2: Recompilar a lexislación e 
documentación sobre o tema e 
revisala.

Persoa 
coordinadora TIC

15/12/22 Lexislación

Realizada

Aprazada

Pendente

A09.3: Difundir entre a comunidade 
educativa o protocolo actualizado

Persoa 
coordinadora TIC

01/06/23 Web do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade: Actualización da normativa do sistema de protección de datos para novos dispositivos.
C7: Protección de datos.
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Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)

OBXECTIVO 10: Involucrar ao profesorado en proxectos dixitais internos e/ou externos (item B3*) Acadado

Responsable: Persoa coordinadora TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de participación do profesorado nun proxecto dixital como mínimo.

Valor de partida: 0% de participación do profesorado

Valor previsto e data: 60% de participación do profesorado nalgún proxecto dixital 30/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO10.1: Divulgar entre o profesorado 
o Plan Proxecta, os Polos Creativos e 
os Proxectos Europeos.

Persoa directora
Coordinador/a PFPP

31/03/23 Programas para o curso 2022-
2023

Realizada

Aprazada

Pendente

AO10.2: Dinamizar a participación do 
profesorado nestes proxectos

Persoa 
coordinadora TIC

30/04/23 Aula Virtual do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO10.3: Avaliar a participación do 
profesorado nas actividades 
propostas

Persoa 
coordinadora TIC

30/06/23
Curso creado na aula virtual do 
centro

Realizada

Aprazada

Pendente

Debilidade:  Sería necesario dispor de máis profesorado implicado en proxectos e actividades de innovación.
B3: No noso centro utilizamos tecnoloxías dixitais ó colaborar con outras organizacións.
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Área/s de mellora: Colaboración e redes (B)
OBXECTIVO 11: Deixar de pagar por comisións bancarias ao usar a banca electrónica Acadado

Responsable: Persoa secretaria Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: % das comisións bancarias cobradas

Valor de partida: 100 % de comisións bancarias cobradas

Valor previsto e data: 0 % de comisións bancarias cobradas 30/11/22

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN ESTADO

AO11.1: Solicitar á/ás entidade/s 
bancarias información sobre o 
epígrafe co que teñen rexistrado o 
centro (empresa/administración 
pública)

Persoa directora.
Persoa secretaria.

30/09/22
Correo electrónico remitido desde a conta oficial 
do centro á/ás entidades bancarias

Realizada

Aprazada

Pendente

AO11.2: Solicitar á/ás entidades 
bancarias o cambio de epígrafe

Persoa directora.
Persoa secretaria.

30/10/22

Modelo facilitado pola entidade bancaria ou, no 
seu defecto, solicitude redactada polas persoas 
responsables.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO11.3: En caso de non ter acadado o 
noso obxectivo, porase a 
irregularidade en coñecemento da 
Consellería de Facenda.

Persoa directora. 30/11/22 Correo electrónico/Conversa telefónica

Realizada

Aprazada

Pendente

Ameaza: Existe un cobro de comisións bancarias, aínda empregando a banca electrónica.
B3: No noso centro utilizamos tecnoloxías dixitais ó colaborar con outras organizacións.
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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 impliquen 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 contexto da avaliación do Plan, se reflectirá 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  reflectir  de  xeito  rápido  á  hora  de  avaliar  o  Plan  a  situación  de  cada  acción  en  relación  co  grao  de
desenvolvemento
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Indícanse as necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas, equipamento
e servizos dixitais educativos,  establecendo en cada caso a finalidade para a
que se precisan ditas melloras.
Compre sinalar que en todas as aulas se realiza ensino mixto, é dicir, docencia
por videoconferencia ao alumnado que está no domicilio ao mesmo tempo que se
atende  ao  alumnado  presencial,  polo  tanto  é  preciso  que  todas  as  aulas  e
laboratorios dispoñan de equipamento que permita a conexión e transmisión de
clases.
Tamén  hai  apoio  para  a  xestión  administrativa  con  puntos  informáticos  para
presentar solicitudes con colaboración de persoal do centro non docente. 

Uso do espazo

Infraestrutura de co-
nectividade: rede

wifi, rede por cable,
telefonía ...

Infraestrutura de equipa-
mento dixital

(indicar proxectos)

Estado actual
2.1

Necesidades futu-
ras
3.2

Finalidade

Conserxería 
(C09)

Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono 

PC adquirido polo centro
Impresora

Máis de 10 
anos

Non
 Información e 
comunicación

Biblioteca 
(C13)

Rede Wifi, rede por 
cable

2 PC Xuga 2007
2 PC adquirido polo centro
PDI e canón 2016
PLAMBE

PC con máis 
de 10 anos 
todo o equi-
pamento

Renovación de PCs.
Dixitalizar
Solicitude de novo 
equipamento  (Po-
los Creativos).

Xestión de ca-
tálogo de li-
bros, consulta 
de libros. Aula 
Maker.

Comedor (C14)
Rede Wifi, rede por 
cable

Canón adquirido polo cen-
tro

Máis de 10 
anos (non 
funciona ade-
cuadamente)

Dixitalizar
Información e 
comunicación

Sala de docen-
tes (C01)

Rede Wifi, rede por 
cable

Pantalla expositor 75"
5 PC adquirido Xuga 2006
2 fotocopiadoras adquiri-
das polo centro
Destrutora de papel

Máis de 10 
anos agás 1 
fotocopiado-
ra que ten 5 
anos.

Dixitalizar

Formación on-
line, xestión 
docente e 
administrativa 

Despacho de 
secretaría 
(C06)

Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono

PC adquirido polo centro 
Impresora
Destrutora de papel

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Xestión admi-
nistrativa e vi-
deoconferencia 

Secretaría 
(C07)

Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono

Pc adquirido polo centro
PC Xuga 2010
Fotocopiadora Xuga 2013

PCs con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
 Xestión admi-
nistrativa e vi-
deoconferencia 

Despacho de 
Xefatura de 
estudos (C05)

Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono

Pc adquirido polo centro
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Xestión admi-
nistrativa e vi-
deoconferencia 

Despacho de 
dirección e vi-
cedirección 
(C04)

Rede Wifi, rede por 
cable, 2 teléfonos

2 Pc adquiridos polo centro 
Fotocopiadora
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Xestión admi-
nistrativa e vi-
deoconferencia 
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Uso do espazo

Infraestrutura de co-
nectividade: rede

wifi, rede por cable,
telefonía ...

Infraestrutura de equipa-
mento dixital

(indicar proxectos)

Estado actual
2.1

Necesidades futu-
ras
3.2

Finalidade

Titoría (C11)
Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono 

4 portátiles adquiridos 
polo centro

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Apoio xestión 
administrativa 
familias.

Despacho de 
orientación

Rede Wifi, rede por 
cable

PC adquirido polo centro
Máis de 10 
anos

Dixitalizar

Tarefas de 
orientación,  
videoconferen-
cia  

Despacho XE 
nocturno (C10)

Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono

PC Xuga 2014
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar

Xestión admi-
nistrativa e vi-
deoconferencia 
 

Salón de actos
Rede Wifi, rede por 
cable

Pc adquirido polo centro
Canón
Equipo de son

Máis de 10 
anos

Equipo para realizar
videoconferencias
Dixitalizar

Conferencias e 
videoconferen-
cias

Aula de convi-
vencia (D08)

Rede Wifi, rede por 
cable

Sen equipamento   non

Aula de ESO 
(D07)

Rede Wifi, rede por 
cable

EDIXGAL
PC portátil Xuga 2015
PDI e canón Abalar 2011

A PDI non 
funciona ade-
cuadamente.
Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Docencia con 
videoconferen-
cia

Aula de ESO 
(D06)

Rede Wifi, rede por 
cable

EDIXGAL
PC portátil Xuga 2015
PDI e canón Abalar 2015

Bo estado  non
Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de ESO 
(D05)

Rede Wifi, rede por 
cable

EDIXGAL
PC portátil Xuga 2011
PDI e canón Abalar 2013

PC con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de ESO 
(D04)

Rede Wifi, rede por 
cable

EDIXGAL
PC portátil Xuga 2014
PDI e canón Abalar 2010

PDI con máis 
de 10 anos

 Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de ESO 
(D03)

Rede Wifi, rede por 
cable

EDIXGAL
PC portátil Xuga 2017
PDI e canón Abalar 2010

PDI con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de ESO 
(D02)

Rede Wifi, rede por 
cable

EDIXGAL
PC portátil Xuga 2011
PDI e canón Abalar 2015

PDI con máis 
de 10 anos

 Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Aula Taller de
Enfermería 
(E02)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de Labo-
ratorio de 
Ciencias (E03)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Laboratorio 
virtual, docen-
cia.

Aula de Infor-
mática (E04)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil Xuga 2015
PDI e canón Abalar 2015
16 PC Xuga 2016

Bo estado  non
Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de Labo-
ratorio de Fí-
sica e Química
(E05)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Laboratorio 
virtual, docen-
cia.
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Uso do espazo

Infraestrutura de co-
nectividade: rede

wifi, rede por cable,
telefonía ...

Infraestrutura de equipa-
mento dixital

(indicar proxectos)

Estado actual
2.1

Necesidades futu-
ras
3.2

Finalidade

Aula de Taller
de saúde am-
biental (E06)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Docencia e vi-
deoconferencia

Departamento
de Sanitaria 
(E07)

Rede Wifi, rede por 
cable

2 PC Xuga 2006 e 2007
Máis de 10 
anos

Dixitalizar

Formación on-
line, xestión 
docente e 
administrativa  

Departamento
de Automo-
ción

Rede Wifi, rede por 
cable

8 PC portátil adquirido polo
centro
2 PC adquirido polo centro
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar

Formación on-
line, xestión 
docente e 
administrativa 

Aula Taller 
eléctrico (A35)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro
Proxector Xuga 2008

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
Docencia e vi-
deoconferencia

FP Automo-
ción (B04)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro
Proxector 

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
  Docencia e vi-
deoconferencia

FP Automo-
ción (B05)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro
Proxector

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
  Docencia e vi-
deoconferencia

FP Automo-
ción (B06)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro
Proxector

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
  Docencia e vi-
deoconferencia

Sala reunións 
(B07)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC adquirido polo centro
Proxector 
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
 Reunións pre-
senciais e onli-
ne.

Aula de tecno-
loxía (A36)

Rede Wifi, rede por 
cable

PDI e canón Abalar 2008
Pantalla

Máis de 10 
anos

Dixitalizar. Solici-
tude de novo equi-
pamento  (Polos 
Creativos).

Docencia e vi-
deoconferencia
Aula Maker.

Aula
STEMBACH 
(A33)

Rede Wifi, rede por 
cable

Pcs e impresoras 3D
Pantalla móbil 
PDI e canón Abalar 2015
STEMBACH

Actualizar PC
Solicitude de novo 
equipamento  (Po-
los Creativos).

Aula Maker. 
Docencia e vi-
deoconferencia

Aula
Mentor(A34)

Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono 

3 PC Xuga 2014
12 PC Aula Mentor
PDI e canón Abalar 2015
Impresora
Mentor

PCs con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
Xestión de 
probas online e
formación. 

Aula 2º Bach 
(A40)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC adquirido polo centro
PDI e canón Abalar 2015

PC con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
Docencia e vi-
deoconferencia

Despacho 
ADIX, PRO-
XECTOS EU-
ROPEOS, CA-
LIDADE (A23)

Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono 

PC adquirido polo centro
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar

Formación on-
line, xestión 
docente e 
administrativa 

FP Electricida-
de e electróni-
ca (A24)

Rede Wifi, rede por 
cable

13 PCs adquirido polo cen-
tro
Proxector

Máis de 10 
anos

Dixitalizar  Docencia 

Despacho 
Mentor (A22)

Rede Wifi, rede por 
cable, teléfono 

PC portátil adquirido polo 
centro
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar

 Formación on-
line, xestión 
docente e 
administrativa 
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Uso do espazo

Infraestrutura de co-
nectividade: rede

wifi, rede por cable,
telefonía ...

Infraestrutura de equipa-
mento dixital

(indicar proxectos)

Estado actual
2.1

Necesidades futu-
ras
3.2

Finalidade

Aula de músi-
ca (A05)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro. Proxector

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

FP Electricida-
de e electróni-
ca (A06)

Rede Wifi, rede por 
cable

10 PC adquirido polo centro
1 tablet
Impresora
Proxector

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Laboratorio 
idiomas (A13)

Rede Wifi, rede por 
cable

15 PC adquirido polo centro
Proxector, 10 pantallas co-
nectadas ao PC do profe-
sor.

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Taller Electri-
cidade e elec-
trónica (A17)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro
PC adquirido polo centro

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Departamento
Electricidade 
e electrónica 
(A16)

Rede Wifi, rede por 
cable

2 PC adquirido polo centro
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar

Formación on-
line, xestión 
docente e 
administrativa  

FP Electricida-
de e electróni-
ca (A18)

Rede Wifi, rede por 
cable

12 PC adquirido polo centro
Impresora

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de Bach 
(B01)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro
PDI e canón Xuga 2015

PC con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de Bach 
(B02)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil adquirido polo 
centro
PDI e canón Xuga 2015

PC con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Aula de Bach 
(B03)

Rede Wifi, rede por 
cable

PC portátil Xuga 2015
PDI e canón Xuga 2015

Non funciona  Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

FP Electricida-
de e electróni-
ca (A37)

Rede Wifi, rede por 
cable

11 PC adquirido polo centro
7 monitores de PC Xuga 
2008
Proxector

Máis de 10 
anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

FP Electricida-
de e electróni-
ca (A38)

Rede Wifi, rede por 
cable

6 PC Xuga 2008
4 PC portátil Xuga 2010
Proxector e canón Xuga 
2008

PC con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

FP Servicios á 
comunidade 
(A41)

Rede Wifi, rede por 
cable

1 PC portátil adquirido polo
centro
PDI Xuga 2015

PC con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

FP Servicios á 
comunidade 
(A42)

Rede Wifi, rede por 
cable

1 PC portátil adquirido polo
centro
Proxector e canón Avanza2

PC con máis 
de 10 anos

Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Ximnasio
Rede Wifi, rede por 
cable

Non existen medios dixitais  Dixitalizar
 Docencia e vi-
deoconferencia

Polideportivo 
compartido co
IES Río Cabe

Rede Wifi, rede por 
cable

Non existen medios dixitais  Dixitalizar  Docencia
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Uso do espazo

Infraestrutura de co-
nectividade: rede

wifi, rede por cable,
telefonía ...

Infraestrutura de equipa-
mento dixital

(indicar proxectos)

Estado actual
2.1

Necesidades futu-
ras
3.2

Finalidade

Proxecto edu-
cación dixital 
E-Dixgal

Equipamento móbil 
para os catro cursos 
de ESO

70 PCs portátil alumnos
20 PCs portátil profesora-
do
2 carros de carga para 1º e 
2º de ESO (ano 2011)

Distintos 
anos de rece-
pción (ver in-
ventario)

Faltan dous carros 
para os grupos de 
3º e 4º de ESO. Al-
gún portátil docen-
te é antiguo.

Uso do alum-
nado e profe-
sorado

Con respecto aos servizos dixitais educativos sería necesario:
-  Un servizo  ofrecido  pola  administración  educativa  para  o  almacenamento  na  nube,
facilitando o traballo de xestión do centro, asegurando copias de seguridade de toda a
documentación e garantindo a protección de datos esixida pola normativa actual.
- Un servizo e espazo corporativo no que poder compartir documentos de utilidade entre
os profesionais dos centros, sen ter que recorrer a servizos alternativos privados como
Drive, ...
- Contar cunha plataforma na que abrir unha conta e cargar os vídeos que se elaboran
nos centros, sen depender en exclusiva de Youtube.
- Espazos dixitais nos que albergar blogs que se crea no centro, do mesmo xeito que se
fai  coas  webs  dos  centros,  evitando  recorrer  aos  espazos  ofrecidos  por  compañías
comerciais.
- Establecer a posibilidade de que ao alumnado teña e xestione unha conta de correo
corporativa, que lle permita acceder a todos os servizos dixitais educativos actuais e de
nova creación, como os mencionados.
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4. Avaliación do plan

O  procedemento  de  seguimento  do  desenvolvemento  do  plan  e  da
consecución de obxectivos realizarase a partir dunha avaliación procesual e outra
final.

Avaliación procesual:
Realizarase unha revisión trimestral do plan de acción recollendo o resultado nun
resumo que pode ser en formato de táboa, á que se pode engadir unha explicación
complementaria.

TÁBOA DE AVALIACIÓN PROCESUAL

OBXECTIVO DATA REV. ACADADO
Si/Non

OBSERVACIÓNS MODIFICACIÓNS

O1-C1 20/12/22

O2-G1

O3-G3

O4-A2

O5-H12

O6-B2

O7-B4

O8-A6

O9-C7

O10-B3

O11-B
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Avaliación final:
Na  avaliación  final  do  plan  de  acción  identificaranse  do  total  dos  obxectivos
propostos  cantos  se  acadaron  en  cada  área,  os  que  están  en  fase  de
desenvolvemento,  e os non iniciados,  engadindo unha breve explicación destes
resultados e, se é o caso, posibles modificacións das accións.
Tamén se farán propostas de introdución de novos obxectivos cara ao vindeiro
curso.

TÁBOA DE AVALIACIÓN FINAL

ÁREA DE
MELLORA
DigCompO

rg

Nº de
obxectivos
propostos

Nº/% de
obxectivos
acadados

Nº/% de
obxectivos en

proceso

Nº/% de
obxectivos
sen iniciar

Observacións

A 2 1 1 0 50% de cumprimento

B 4

C 2

G 2

H 1

Total Plan 11
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5. Difusión do plan

O plan dixital será dado a coñecer aos membros do Claustro e do Consello Escolar
e, unha vez aprobado, será publicado na Web do centro para estar á disposición de
toda a comunidade educativa.

ESTE PLAN DIXITAL FOI PRESENTADO AO CLAUSTRO O DÍA …
E APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR O DÍA ….

En  ………………………… a  …………….. de …………….. de 2022
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