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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do Centro: IES Concepción Arenal

Código do Centro: 1500642

Dirección: Rúa Cuntis, s/n CP: 15403 Ferrol, A Coruña

TFNO: 881930170

Correo: Ies.concepcion.arenal@edu.xunta.gal

Páxina web: Www.iesconcepcionarenal.es

Etapas educativas: ESO BACHARELATO
CICLOS

FORMATIVOS ADULTOS

N.º alumnado por etapas: 315 432 65 47

N.º total alumnado: 859

N.º profesorado: 94 docentes

Persoal non docente: 12

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

1.2.1.  Características  socioeconómicas  e  culturais  do  contexto  do
centro.

a)  Socio-cultural: Ferrol  é  unha  cidade  e  concello  da  provincia  da  Coruña,
pertencente á comarca de Ferrolterra, terceira concentración urbana de Galicia,
da cal é capital, sendo a sétima cidade máis habitada de Galicia e a terceira da
provincia. 

O IES  “Concepción Arenal”  de Ferrol  conta con  máis de  90 anos  de historia.
Públicase  a  súa  creación  na  Gaceta  de  Madrid  o  17  de  agosto  de  1927,
constituíndose o primeiro claustro o 8 de outubro dese mesmo ano. Nos primeiros
anos o centro estaba ubicado nunha sede diferente á actual, nas instalacións da
que fora o antigo cárcere. Neses anos era un instituto mixto aínda que as clases
estaban separadas por xénero, masculino ou feminino. O 20 de outubro de 1945 o
centro cambia a súa sede para a actual na rúa Cuntis, preto da Praza de España. O
8 de abril de 1965 inaugurase a “Sección Feminina” do Instituto nunha construción
anexa ao edificio principal, á espera da construción do instituto feminino que
empeza a funcionar en xaneiro do 67, cedéndose o mencionado anexo á Escola de
peritos durante varios anos. Desde ese curso, 66/67, o IES “Concepción Arenal”
foi un centro de ensinanza masculina, ata 80/81 que volve a ser de ensinanza
mixta. No ano 1998 incorpóranse ao Centro ensinanzas de formación profesional.

O  IES  “Concepción  Arenal”  está  situado  en  pleno  centro  da  cidade,  preto  da
estación de tren e de autobuses e dos distintos polígonos industriais da comarca
no que se ubica a maioría do tecido industrial da zona. 
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b)  Tipos  de  familias. Aínda  que  existe  un  número  significativo  de  familias
extensas  nas  que  conviven  tres  xeracións  distintas,  a  maioría  de  familias
responden ás seguintes características: 
a. Familias nucleares nas que un matrimonio convive cos seus fillos, entre un e
dous no  caso das  familias autóctonas  e entre  dous e  tres entre  as familias
inmigrantes. 
b. Un número cada vez maior de familias monoparentais como consecuencia tanto
dunha decisión persoal como froito da evolución social dos últimos anos. 

A  realidade  sociocultural  da  cidade  da  lugar  a  un  alumnado  relativamente
homoxéneo,  dentro  da  súa  diversidade,  cunha  convivencia  pacífica,  con
independencia da súa procedencia. No centro están representadas todas as clases
sociais, existindo diversidade de intereses, motivacións e capacidades entre o
alumnado.

O alumnado de educación secundaria e bacharelato procede do núcleo urbano e do
entorno do centro. Os CEIP adscritos ao centro son o Ludy, Belén e Recimil, este
último  compartido  co  IES  “Sofía  Casanova”.  O  alumnado  de  ciclos  procede,
maioritariamente, de toda Galicia, principalmente de Ferrol e a súa contorna e da
zona Norte da Comunidade. 

Cabe destacar, nos últimos anos, un aumento da porcentaxe de familias en risco
dixital  derivado  da  situación  económica  actual;  familias  que  non  contan  cos
equipamentos necesarios e conexión á rede adecuada para o desenvolvemento das
tarefas e familias con descoñecemento do emprego das novas ferramentas dixitais
empregadas polo alumnado.

1.2.2. Contribución do PD ao Proxecto Educativo e á PXA.

O Plan Dixital forma parte do Proxecto Educativo do Centro. Durante este curso,
incorporado á PXA a través do PFPP coma un dos itinerarios principais deste,
aberto á participación de todo o profesorado e con previsión de continuidade para
os vindeiros cursos tal e como se mostra no Plan de Acción que se desenvolve máis
polo miúdo no apartado 3 do presente documento. 

1.3. Breve xustificación do mesmo

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

● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría
Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o
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 
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● 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

A  elaboración  do  Plan  Dixital  realizouse  tendo  en  conta  en  todo  momento  as
instrucións dadas polo equipo ADIX asesor do Centro a través da aula virtual
creada ao efecto e das dúas sesións de formación recibidas polo equipo encargado
da elaboración do documento.
A  responsabilidade  da  elaboración  do  Plan  recaeu  no  Equipo  Directivo  e  no
Coordinador de TICS, así mesmo fíxose partícipe a todo o profesorado a través da
difusión das instrucións, informes, formacións e fases do proxecto a través do
correo electrónico e das reunións do claustro de profesorado que se fixeron ao
longo do curso.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

2.1.1. Infraestruturas e equipamentos.

O Centro conta con catro aulas de informáticas con capacidade para 23-25 alumnos
e alumnas e 23-25 equipos informáticos, dependendo da aula, dispoñibles para o
alumnado en cada aula. Así mesmo o alumnado ten á súa disposición 9 equipos
informáticos na biblioteca con conexión á rede.

Case a totalidade das aulas da ESO contan con pizarra dixital e equipamentos
informáticos do proxecto abalar, se ben, na maioría dos casos estas pizarras
están obsoletas ou fóra de uso, ao igual que os ordenadores que formaban parte
deste proxecto, totalmente inservibles na realidade dixital actual.

As conexións realízanse por cable en todos os casos, non habendo dispoñibilidade
de wifi no Centro. A conectividade é lenta ou nalgúns casos inexistente.

As  infraestruturas  e  equipamentos  informáticos  dispoñibles  no  Centro  son
insuficientes, tendo en conta o número de alumnado e profesorado que forma parte
da comunidade educativa (máis de 900 alumnos e alumnas e máis de 90 profesores e
profesoras).

Cabe destacar que a dotación de equipos informáticos realizouse en todos os casos
con cargo ao orzamento do Centro, agás nunha das aulas de informática que foi
financiada polo Fondo Social Europeo por impartirse nela ensinanzas de Ciclos
Formativos.

O mantemento do equipamento realízase a través dunha empresa externa contratada
ao efecto a cargo do orzamento do Centro. Este mantemento é indispensable ao ser
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a maioría dos equipamentos cos que conta o Centro antigos e nalgúns casos con
hardware e/ou software obsoletos.

2.1.2. Servizos Dixitais.

O Equipo Directivo está comprometido coa difusión e integración das TICs nas
aulas. Utilízanse servizos dixitais corporativos para as comunicacións internas e
externas  coa  comunidade  educativa  e  como  ferramentas  de  ensino  mixto:
espazoAbalar, correo electrónico, aula virtual e páxina web.

Así mesmo habilítase un espazo virtual non corporativo de comunicación entre o
profesorado e alumnado con autorización das familias para casos puntuais nos que
os medios corporativos non poidan ser empregados.

O Centro conta cun Plan de Formación Permanente do Profesorado con liñas de
actuación centradas no desenvolvemento das TICs. Nos últimos tres cursos véñense
desenvolvendo  grupos  de  traballo  e/ou  seminarios  para  a  integración  das
feramentas dixitais na práctica docente impartindo formación inicial e avanzada
ao profesorado interesado neste eido. Conta ademais cun Plan de continxencia para
os casos nos que sexa preciso impartir a formación a distancia. Este plan pódese
consultar na seguinte ligazón: 
http://www.iesconcepcionarenal.es/wp-content/uploads/2020/11/
Plan_continxencia_101120-1.pdf

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

2.2.1. Autoavaliación SELFIE.

A participación na avaliación SELFIE é bastante baixa sobre todo no caso da
avaliación do profesorado debido o cal os resultados poden verse afectados. 

Na  seguinte  táboa  móstranse  os  resultados  obtidos  na  autoavaliación  SELFIE
realizada. 
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Areas Grupos
Ensinanzas

ESO Bacharelato FP

A -Liderado
Equipo Direct. 3,1 3,3
Profesorado 3,3 3 2,3
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3,4 4
Profesorado 2,5 2,7 1,9
Alumnado 2,8 2,3 2,8

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3,6
Profesorado 3,4 3 3,1
Alumnado 3 3,2 2,5

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 3,9 3,2
Profesorado 3,5 3,1 5
Alumnado 3,2

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3,7 3,3
Profesorado 3,9 3,9 4,5
Alumnado 3,6 3,7 4,2

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

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

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 3 1,8
Profesorado 2,8 2,9 2,8
Alumnado 2,3 2,2 2,8

H- Competencias
dixitais do alumnado

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

Lenda de puntuacións:

Liderado:  Preguntas  relacionadas  no  papel  que  desempeña  o  liderado  a  nivel  de
integración das tecnoloxías dixitais a nivel de Centro.
Colaboración e redes: Medidas que os centros poden aplicar para promover unha cultura
colaborativa para compartir experiencias fóra e dentro do Centro.
Infraestrutura e equipos: equipos, conexión a internet.
Desenvolvemento profesional continuo: Preguntas relacionadas co apoio o desenvolvemento
formativo e profesional do profesorado.
Pedagoxía: implementación na aula:  Integración das ferramentas dixitais na práctica
docente.
Prácticas  de  avaliación:  Integración  das  ferramentas  dixitais  á  hora  de  avaliar.
Avaliación colaborativa co alumnado.
Competencias  dixitais  do  alumnado:  Habilidades  e  coñecementos  sobre  ferramentas
dixitais por parte do alumando.
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2.2.2. Test CDD.

Os resultados do Test CDD realizado polo profesorado móstranse nas seguintes
táboas extraídas do informe final. 

Táboa 1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 13 54 24,1%

PROVISIONAL 4 9 44,4%

INTERINO 8 17 47,1%

SUBSTITUTO 4 16 25%

DESPRAZADO 0 1 0%

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro.

Puntuación media do test
(sobre 192)

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

Nivel de competencia en
Galicia

71,7 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 71,8 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 73,8 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

F.P 75 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 0 0%

A2 11 37,9%

B1 15 51,7%

B2 3 10,3%

C1 0 0%

C2 0 0%

TOTAL 29 99,90%

2.3. Análise DAFO

A partir do Informe SELFIE, Test CDD e a información transmitida ao Equipo Directivo
pola comunidade educativa ao longo do curso, o centro xenerou unha análise DAFO que
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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

CA
TE

GO
RÍ

AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

Emprego  de  sotfware  libre  no  ámbito
educativo.

Equipo dixital insuficiente.
Conexión  a  internet  pouco  fiable  ou
lenta. (wifi inexistente)
Limitacions do espazo escolar.

PERSOAL DOCENTE

Creación de recursos dixitais.
Emprego  de  entornos  virtuais  de
aprendizaxe.
Recursos educativos en liña.
Boa  acollida  do  DPC  por  parte  do
profesorado.

Falta de tempo para o profesorado.
Fomento da creatividade mellorable.
Retroalimentación mellorable no uso das
tecnoloxías  para  a  práctica  da
avliación.
Autorreflexión  sobre  a  aprendizaxe
mellorable no uso das tecnoloxías para a
práctica da avaliación.
Fomento da colaboración entre o alumnado
mellorable.

PERSOAL NON DOCENTE
Sen resultados concluíntes no selfie. Apoio técnico limitado.

ALUMNADO

Implicación do alumnado.
Coñecemento  do  uso  das  tecnoloxías  por
parte do alumnado.

Acceso limitado do alumnado no Centro a
dispositvos dixitais.
Acesso limitado do alumnado no Centro a
unha conexión estable de internet.
Uso da tecnoloxía no Centro mellorable
no alumnado da ESO e Bacharelato.
Uso da tecnoloxía fóra do Centro para
fins pedagóxicos mellorable.
Comportamento  dixital  pouco  seguro  e
responsable  no  alumnado  da  ESO,mais
mellora no alumnado de Bacharelato.
Verificación da calidade da información
mellorable  sobre  todo  no  caso  do
alumnado da ESO.

FAMILIAS

Comunicación coa comunidade educativa a
través dos servizos dixitais.

Nalgúns  casos  familias  con  competencia
dixital mellorable.
Uso por parte do alumnado de software de
pago  o  que  supón  un  investimento  por
parte das familias.

OFERTA

Desenvolvemento profesional a través da
colaboración e das redes profesionais no
profesorado de Formación Profesional.
Plan de formación en centros.

O  profesorado  carece  de  tempo  para
desenvolver material para o ensino mixto
con tecnoloxías dixitais.
Colaboración  con  outros  centros  e
organizacións mellorable.
Desenvolvemento  de  proxectos
interdisciplinares mellorable.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

Emprego de servizo dixitais corporativos.
Boa difusión da información de interese e
seguimento  da  actividade  académica  do
alumnado a través de servizos dixitais.
Información actualizada na web do Centro.

Equipo dixital insuficiente.
Conexión  a  internet  pouco  fiable  ou
lenta.
Limitacions do espazo escolar.

Pax 8 de 18



EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Elaboración do Plan Dixital de Centros. Falta de fondos.
Pouco acceso a recursos dixitais en liña
ben organizados.

LEXISLACIÓN

Sen resultados concluíntes no selfie. Información  mellorable  no  uso
responsable  e  seguro  das  tecnoloxías
(protección  de  datos,  pegada  dixital,
verificación da información, etc.)

CONTORNA
Sen resultados concluíntes no selfie. Sen resultados concluíntes no selfie.

ANPA
Comunicación  fluida  coa  comunidade
educativa a través dos servizos dixitais.

Sen resultados concluíntes no selfie.

OUTRAS ENTIDADES

Colaboración con empresas, universidades
e  asociacións  na  programación  das
actividades complementarias.
Colaboración e participación das empresas
e universidades na formación en centros
de  traballo  do  alumnado  de  formación
profesional.

Baixa  participación  en  redes
profesionais.
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

O Equipo de dinamización do PD, considera preciso a proposta de obxectivos relacionados

con necesidades dixitais que a pesar de non saíren como ameazas ou debilidades no

informe SELFIE, si hai constancia destas a través da información recabada ao longo do

curso pola Dirección do Centro a través de distintos medios.

Nas seguintes táboas móstranse os obxectivos propostos, indicadores e accións a levar a

cabo para acadalos.
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3.1. Obxectivos, indicadores e accións.

Área/s de mellora: Análise externa: Programas da Consellería vinculadoas ás TiC: Edixgal, polos creativos, 
etc.OBXECTIVO 1: Promever a implantación de  programas da Consellería vinculados ás TICS. Acadado

Responsable: Equipo directivo/ Coordinador de TICS
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:
(2)

Aceptación dos diferentes programas polos diferentes integrantes da comunidade educativa

Valor de partida: 0

Valor previsto e data: 1 Fin da data de participación das diferentes convocatorias.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)
RESPONSABLES 

DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO
(10)

AO1.1: Involucrar e concienciar 
ao profesorado.

Equipo directivo 
Coordinador TICS

Fin de data da 
participación 
das diferentes 
convocatorias.

Infraestruturas Nº de programas solicitados
vinculados ás TICs.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.2: Involurar e concienciar 
ás familias. Equipo directivo 

Fin de data da 
participación 
das diferentes 
convocatorias.

Infraestruturas
Nº de programas solicitados
vinculados ás TICs.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.3: Involucrar e conciencias 
ao alumnado.

Equipo directivo
Claustro

Fin de data da 
participación 
das diferentes 
convocatorias.

Infraestruturas
Nº de programas solicitados
vinculados ás TICs.

Realizada
Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Nivel de apoio/recursos das familias en relación ao eido dixital

OBXECTIVO 2: Detectar e cubrir as necesidades das familias en canto a equipamento dixital Acadado

Responsable: Equipo directivo, claustro, ANPA
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:
(2)

Detección e préstamo de equipamento ás familias necesitadas.

Valor de partida: 50% 

Valor previsto e data: 100% 1º Trimestre do curso escolar.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9)
ESTADO

(10)
AO1.1: Detectar as necesidades 
das familias.

Secretaría
Claustro
ANPA

Primeira 
quincena de 
setembro.

Equipamentos informáticos. % Familias avaliadas
Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.2: Organizar a entrega do 
equipamento. Secretaría

Segunda quincena
de setembro. Equipamentos informáticos.

Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.3: Entregar equipamento e 
asinar as condición de préstamo.

Secretaría
Primeira 
quincena de 
outubro.

Equipamentos informáticos. % Equipamentos informáticos
entregados

Realizada
Aprazada
Pendente

Pax 13 de 18



Área/s de mellora: LIDERADO

OBXECTIVO 3: Promover a comunicación entre os titores/as e alumnos/as: compañeiros/as, nais/pais e 
organismos e institución externas.

Acadado

Responsable: Equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Nº de titores, titoras, profesores e profesoras que realizan as comunicación internas e externas a través do
sistema ABALAR e/ou medios dixitais.

Valor de partida: 35%

Valor previsto e data: 85%

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN 
RESPONSABLES 

DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO
(10)

AO1.1: Creación dun grupo de 
traballo encargado da formación 
sobre as ferramentas de 
comunicación dixitais..

Equipo directivo 
Coordinador TICS

1º quincena de 
setembro Aula de informática

% Porcentaxe de profesorado
que participa.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.2: Realizar a formación 
dirixida ao profesorado sobre 
ferramentas de comunicación 
dixital.

Equipo directivo 
Coordinador TICS

Finais de 
outubro

Aula informática
Recursos humanos: 
Responsable ABALAR da 
zona.

% Porcentaxe de profesorado
que realiza a formación.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.3: Empregar as ferramentas 
de comunicación dixital.

Equipo directivo 
Coordinador TICS

Novembro a xuño Aula de informática.

% Porcentaxe de profesorado
que utiliza a as 
ferramentas de comunicación
dixital.

Realizada
Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: E-Pedagoxía: Apoios e recursos (E3)
OBXECTIVO 4: Promover o uso da Aula virtual corporativa entre o profesorado. Acadado

Responsable: Vicedirección/Coordinador TICS
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: % de profesorado que usa a aula virtual corporativa.

Valor de partida: 35%

Valor previsto e data: 95%

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN
RESPONSABLES 

DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO
(10)

AO1.1: Solicitar cursos de 
formación sobre AV destinados ao
profesorado que o precise.

Vicedirección 
Coordinador TICS

Setembro Equipos informáticos con 
conexión a internet.

Nº de profesores/as 
solicitantes

Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.2: Crear cursos para as 
materias e profesorado na AV.

Vicedirección 
Coordinador TICS

Setembro Equipos informáticos con 
conexión a internet.

Nº de cursos creados
Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.3: Empregar os cursos 
correspondentes para a subida de
material, entrega de tarefas e 
uso de recursos da AV.

Profesorado 2º e 3º 
Trimestre

Equipos informáticos con 
conexión a internet.

Nº de profesorado que 
emprega a aula virtual.

Realizada
Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: E-Pedagoxía: Apoios e recursos (E3)

OBXECTIVO 5: Mellorar a busca de información que o alumnado atopa en internet a través de criterios de 
validación que aseguren unha navegación segura, fiable e precisa.

Acadado

Responsable: Equipo Directivo/Coordinador TICS Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Criterios de validación

Valor de partida: 0

Valor previsto e data: 7 criterios de validación

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1:  Crear grupo de traballo 
encargado da formación sobre 
protección de datos, licenzas e 
seguridade na rede.

Equipo Directivo 
Coordinador TICS

1º trimestre 
Curso 21/22

Aula informática con 
acceso ao uso de 
ferramentas dixitais.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.2: Formación na materia do 
profesorado integrante do grupo 
de traballo. 

Equipo Directivo 
Coordinador TICS

2º trimestre
Curso 21/22

Aula informática con 
acceso ao uso de 
ferramentas dixitais.

Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.3: Realizar infografías 
didácticas cos criterios e 
normas de uso.

Equipo Directivo 
Coordinador TICS

3º trimestre
Curso 21/22

Aula informática con 
acceso ao uso de 
ferramentas dixitais.

Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.4: Realizar listaxe das 
fontes de información 
empregadas. 

Equipo Directivo 
Coordinador TICS

1º trimestre 
Curso 22/23

Aula informática con 
acceso ao uso de 
ferramentas dixitais.

Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.5: Avaliar a calidade e 
fiabilidade das fontes de 
información empregadas.

Equipo Directivo 
Coordinador TICS

2º trimestre 
Curso 22/23

Aula informática con 
acceso ao uso de 
ferramentas dixitais.

Realizada
Aprazada
Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Segundo o indicado no apartado 2.1, as infraestruturas e equipamentos cos que
conta o Centro son insuficientes para desenvolver a práctica docente no eido
tecnolóxico. 

A continuación indícanse as necesidades do Centro neste ámbito.

• Equipamento: 

• Equipamento informático para contar con máis aulas dixitalizadas e poder
promover un ensino mixto real. 

No Centro hai 5 aulas dixitalizadas para máis de 900 alumnos e alumnas
dotadas na súa maioría a cargo do orzamento do Centro, (ver punto 2.1), o
novo  Plan  LOMLOE  establece  no  seu  currículo  novas  materias  nas  que  é
imprescindible  o  uso  de  equipamentos  informáticos,  coma  é  o  caso  de
Tecnoloxía  e  Dixitalización.  Na  actualidade  as  infraestruturas  e
equipamentos cos que conta o Centro non poderían cubrir estas necesidades.

• Dotación de equipamentos portátiles con conexión á rede para préstamo no
fogar  do  alumnado  e  cubrir  as  necesidades  das  familias  en  canto  a
equipamento dixital, subsanando deste xeito a fenda dixital que sofre parte
do alumnado do Centro.

• Infraestruturas: Dotar ao Centro de conexión wifi para faciliar ao acceso á
rede en todos os espazos educativos.

• Mantemento: Investimento  por  parte  da  Consellería  para  mantemento  das
infraestruturas e equipamentos, na actualidade realízase a través dunha
empresa contratada ao efecto a cargo do orzamento do Centro.

4. Avaliación do plan

O seguimento do Plan realizarase a través de dúas fases: avaliación procesual e
avaliación final.

• Avaliación procesual. Realizarase como mínimo unha vez o trimestre e sempre
e cando algunha das persoas responsables do Plan de acción o considere
necesario.

Nesta fase reuniranse as persoas implicadas na consecución dos obxectivos
plantexados para revisar o estado das actuacións a desenvolver no plan de
acción;  indicadores  e  metas,  avaliar  os  resultados  obtidos  e  realizar
propostas de melloras para a consecución destes obxectivos.

• Avaliación final: Realizarase como mínimo unha vez ao ano e sempre que o
considere algunha das persoas responsables do Plan de acción. Os aspectos a
considerar incluirán, entre outros a valoración do logro dos obxectivos e
as propostas de mellora.
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5. Difusión do plan

A difusión do plan dixital á comunidade educativa, unha vez éste sexa aprobado
polo claustro e o Consello Escolar, realizarase a través da páxina web do Centro.

Previa á súa difusión nesta páxina o Plan será enviado por correo electrónico aos
integrantes do Claustro e do Consello Escolar para realizar as achegas que estimen
oportunas antes da súa aprobación.
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