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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 
O presente Plan Dixital desenvólvese para o centro IES A Pinguela, do cal destacamos os seguintes 
datos básicos: 

● Dirección: Estrada de Sober s/n CP: 27400 Monforte de Lemos (Lugo) 
● Teléfono: 982828051 
● Correo electrónico: ies.pinguela@edu.xunta.gal 
● Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/iesapinguela/web/ 

www.iesapinguela.gal 
www.facebook.com/Pinguela 

● A nosa oferta educativa é a seguinte: 
� Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) 
� Bacharelato 

 Ciencias e tecnoloxía 
 Humanidades e Ciencias Sociais 

� Ciclos da familia profesional de Imaxe Persoal 
 Ciclo Medio de Estética e Beleza 
 Ciclo Medio de Peiteado 
 Ciclo Superior de Estilismo e Dirección de Peiteado (FP Dual) 

� Ciclos da familia profesional de Informática 
 Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes 
 Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web (vespertino) 

� Ciclos da familia profesional de Administración 
 FP Básica de Servizos Administrativos 
 Ciclo Medio de Xestión Administrativa 
 Ciclo Superior de Administración e Finanzas 
 Ciclo Superior de Asistencia á Dirección (adultos e modular) 
 Ciclo Superior de Administración e Finanzas (FP Dual) 

� Ciclos da familia profesional de Téxtil 
 Ciclo Medio de Calzado e Complementos de Moda 
 Ciclo Medio de Corte e Confección (implantado en 2022/23) 

● N.º de alumnado: 445 
● N.º de profesorado: 69 
● Horario do centro: aberto ininterrompidamente de 8:30 a 22:40 todos os días. Os venres 

poderá adiantar a hora de peche ás 21:40, segundo as actividades do centro. No verán, xullo: 
de 8:30 a 14:30. 

 

mailto:ies.pinguela@edu.xunta.gal
http://centros.edu.xunta.es/iesapinguela/web/
http://www.iesapinguela.gal/
http://www.facebook.com/Pinguela
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1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do 
Centro 
O noso instituto está situado na cidade de Monforte de Lemos recibindo alumnado non só do 

núcleo urbano senón tamén da zona rural, especialmente dos concellos próximos de Sober e Pantón 
(onde están os dous únicos colexios de primaria adscritos ao noso instituto). En moitas ocasións están 
integrados en familias deprimidas economicamente con escasas ou nulas oportunidades de coñecer 
máis alá do que lles rodea. 

Temos que destacar tamén o progresivo aumento de alumnado inmigrante en idade de ensino 
obrigatorio (incluso en FP Básica e ciclos) que se incorpora ás aulas ano tras ano, procedente de países 
do Este de Europa, Centroamérica e ultimamente de Marrocos, normalmente con grandes dificultades 
de aprendizaxe e por debaixo do nivel que lle correspondería pola súa idade. Neste curso escolar 
tamén se incorporou alumnado refuxiado da guerra de Ucrania. A isto súmaselle alumnado de etnia 
xitana na ESO. 

Nos últimos anos tamén observamos alumnado de distintas orientacións sexuais e de xénero. 
É así que, para moito do noso alumnado a “fenda dixital” limita o acceso as TICs, xa sexa pola 

falta de medios económicos ou de infraestruturas de comunicacións que permitan desenvolver ao 
alumnado estas competencias de xeito adecuado. 

Para paliar este problema, dende o centro estase a fomentar diversas actividades de información e 
formación para pais/nais e para o alumnado que lles permitan adquirir o mellor nivel posible neste 
eido. 

No noso Plan Estratéxico por catro anos contemplamos o fomento das TICs, e así un dos seus 
puntos é o de fomentar o uso de novas tecnoloxías favorecendo a súa utilización a través de 
aplicacións didácticas, informativas e de comunicación, e outro é aumentar a comunicación dixital 
coa comunidade educativa e familias, polo que na nosa Programación Xeral Anual se recollen as 
actuacións que, nesta materia, todos os anos levamos a cabo. 

O centro participa nos programas da Consellería de Educación: Plans Proxecta e Contratos-
Programa nos que se levan a cabo actividades para a mellora da competencia dixital do alumnado. 

Dende hai anos no centro estase a impartir cursos AFD da familia de informática. 
 

1.3. Breve xustificación do mesmo 
O desenvolvemento do Plan Dixital de Centro vén determinado pola seguinte normativa: 

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

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

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

● Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación 
Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do 
Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o curso 2021-2022. 
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1.4. Proceso de elaboración 
Para o desenvolvemento do presente Plan Dixital creouse un grupo de traballo baixo a liña do PFPP 
“Análise da competencia dixital do centro e elaboración do plan dixital”. 
 
Dito grupo de traballo realizou varias reunións ao longo do curso para a elaboración dos diversos 
documentos solicitados polos mentores ADIX de zona (enquisas Selfie, Test CDD, Análise DAFO 
do centro, Plan de Acción e Plan Dixital). 
 
Tamén se asistiu a varias sesións de formación online impartida polos mentores ADIX e mantívose 
unha participación activa na aula virtual de traballo na que participaban todos os coordinadores do 
Plan Dixital dos centros da zona de Lugo. 
 
 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 
O IES A pinguela conta con boas infraestruturas e servizos dixitais para alumnado e profesorado. Hai 
que destacar que o material co que se conta está inventariado na aplicación correspondente en XADE. 
Podemos destacar as seguintes características: 

• Conectividade á rede en todo o centro por cable e wifi. 
• Todas as aulas contan actualmente con ordenador, proxector e pizarra dixital, aínda que algúns 

deles necesitarían actualización. 
• Ademais, as aulas de ESO son aulas E-Dixgal, contando cun equipo portátil para cada 

alumno/a que poden levar as súas casas para continuar co traballo nelas. 
• As aulas de FP Básica e ciclos formativos tamén contan cun ordenador por alumno/a. 
• A maiores, hai outras 3 aulas de informática de uso polivalente. 
• Contamos tamén con equipos informáticos en todos os departamentos didácticos. 
• Na sala de profesorado dispoñemos de tres equipos informáticos para uso do profesorado. 
• Laboratorios de física e química e aulas específicas de debuxo, música e tecnoloxía están 

dotadas de ordenador e taboleiros dixitais. 
• Salón de actos con ordenador e proxector. 
• A biblioteca conta cun ordenador para o encargado da mesma e dous postos informáticos para 

o alumnado. 
• Dispoñemos de 28 portátiles para servizo de préstamo ao alumnado. 
• Implantado AbalarMóbil para a comunicación coas familias. 
• Tamén o aplicativo TokApp para comunicacións entre o profesorado. 
• Dispoñemos de páxina web, aula virtual e blog da biblioteca. Tamén temos páxina de 

Facebook. 
 

• En canto aos recursos humanos, posto que no centro contamos con ciclos profesionais da 
familia de Informática, temos profesorado do ciclo que se encarga da dinamización da aula 
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virtual, dinamización da web, responsable Edixgal e outros que prestan servizo de 
mantemento dos equipos. A maiores un responsable do Plan Dixital do centro. 

 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 
As fontes empregadas para recopilar información e elaborar a análise DAFO foron: 

 Autoavaliación SELFIE: Inclúese na seguinte táboa a información do resumo das áreas do 
informe SELFIE de cada etapa educativa: 

Areas Grupos 
Ensinanzas 

ESO Bacharelato FP 

A -Liderado 
Equipo Direct. 4,9 4,7 4,7 
Profesorado 4,1 3,6 3,5 
Alumnado - - - 

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

C- Infraestructuras e 
Equipos 

Equipo Direct. 4,9 4,9 4,9 
Profesorado 4,3 4,3 4,1 
Alumnado 4 3,8 3,8 

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

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

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 4,2 4,4 4,5 
Profesorado 4,1 4,2 4,6 
Alumnado 3,9 4,4 4,3 

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 4,4 4,3 4,4 
Profesorado 3,7 3,6 4,1 
Alumnado 3,6 3,6 3,7 

G- Prácticas de avaliación 
Equipo Direct. 4,4 4,3 4,3 
Profesorado 3,5 3,3 4,1 
Alumnado 3,1 3,4 3,6 

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Direct. 4,7 4,8 4,7 
Profesorado 4 3,9 3,9 
Alumnado 3,6 3,6 3,8 

 
 Test CDD (Competencias Dixitais Docentes): Inclúese a información recollida a través do 

informe grupal do TestCDD de centro. 
 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 
 N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación 

DEFINITIVO 36 41 87,8% 

PROVISIONAL 9 10 90% 

INTERINO 12 16 75% 

SUBSTITUTO 5 6 83,3% 

OUTROS 1 1 100% 

 
2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro 

Puntuación media do test (sobre 
192) 

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

Nivel de competencia en Galicia 

93,7 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1) 
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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 95,9 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1) 

BAC 90,6 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1) 

F.P 99,9 Experto/a (B2) 80,3 Integrador/a (B1) 

 
2.3. Distribución do profesorado por niveis 

 Total profesorado no nivel de competencia % de profesorado participante neste nivel 
A1 - - 

A2 20 31,70% 

B1 15 23,80% 

B2 17 27,00% 

C1 7 11,10% 

C2 4 6,30% 

TOTAL 63 100,00% 

 
 Outras fontes: A propia experiencia e coñecemento sobre o centro dos participantes na 

elaboración da análise DAFO. 
 

2.3. Análise DAFO 
A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xerou 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 

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

-C1. Actualización dos equipamentos/redes 

-C2. Existencia de dispositivos dixitais para o seu uso no labor 
docente (ordenador, proxector, pizarra dixital e sistemas de 
videoconferencia en todas as aulas). 

-C3. Proporcionar acceso a Internet para a 
ensinanza/aprendizaxe. 

-C5. Resolución de incidencias técnicas (profesorado con 
horario para mantemento informático). 

-C8. Existen equipos dixitais propiedade do centro ou 
xestionados polo centro para o alumnado (ordenadores Edixgal 
para a ESO e portátiles para o resto). 

-PFC: Existe nas aulas do centro equipamento informático 
mercado polo propio centro. 

-C7. Desactualización do sistemas/política de protección de 
datos. 
-Dificultade no seguimento da ubicación/estado do material 
informático (cámbianse equipos de ubicación sen modificar o 
inventario). 
 

PERSOAL DOCENTE 

-A3. Apoio do equipo directivo para que o profesorado probe 
novas formas de ensinanza con tecnoloxías dixitais. 
-B3. Existencia de colaboración con outras entidades (Concello, 
Centro Drogodependencias, bibliotecas...). 
-D2. Acceso do profesorado a posibilidades de desenvolvemento 
profesional continuo no relativo a ensinanza con tecnoloxías 
dixitais (plan de formación interna). 

-D3. Reducido intercambio de experiencias entre o profesorado 
sobre a ensinanza con tecnoloxías dixitais. 
-E2. É mellorable a creación de recursos dixitais para reforzar o 
labor de ensinanza. 
-F3. Mellorable utilización de tecnoloxías dixitais para 
fomentar a creatividade do alumnado. 
-G1. Non se empregan abundantemente tecnoloxías dixitais 
para avaliar as habilidades do alumnado. 
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-E3. Utilización de contornos virtuais de aprendizaxe co 
alumnado (aula virtual, Edixgal para a ESO). 
-E4. Utilización de tecnoloxías dixitais para a comunicación 
relativa ao centro educativo (Abalar móbil, TokApp, Mensario, 
correo electrónico corporativo). 
-F6. Fomento da participación do alumnado en proxectos 
interdisciplinares empregando tecnoloxías dixitais (participación 
en Plan Proxecta, Contratos-Programa...). 

 

PERSOAL NON 
DOCENTE 

 
 
 

-Inexistencia de personal definitivo en 
administración/secretaría. 
-Falta de formación dixital obrigatoria para o persoal 
administrativo/secretaría. 

ALUMNADO 

-H1. O alumnado aprende a actuar de forma segura en Internet. 
-H3. O alumnado aprende a actuar de forma responsable en 
Internet. 
-H7. O alumnado aprende a crear contidos dixitais. 
-H8. O alumnado aprende a comunicarse usando tecnoloxías 
dixitais. 

-H4. O alumnado non sabe discriminar a información que atopa 
na rede. 
-H6. O alumnado non sempre atribúe a autoría do traballo 
doutras persoas que atoparon en internet. 
-PFC: O alumnado non é coñecedor das vantaxes do emprego 
de software libre no ámbito educativo. 

FAMILIAS 
-Oferta de cursos de formación para as familias. 
-Interese das familias no seguimento do Facebook do centro. 

-Insuficiente compromiso coa formación dixital ofertada polo 
centro. 
 

OFERTA 

-O centro conta con oferta educactiva da familia de informática 
e, polo tanto, conta con profesorado cualificado que colabora no 
mantemento de equipos e apoia ao resto do profesorado. 
-Publicación dos menús do comedor na web do centro (para a 
ESO). 

 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

-A1. Existe estratexia dixital 
-Existe no centro responsables de aula virtual, de Edixgal, de 
mantemento informático e de infraestruturas. 
-O centro ten certificación de calidade AENOR e un responsable 
da mesma. 

 

 
EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
AT

E
G

O
R

ÍA
S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

-Atención da administración educativa ás demandas do centro. 
-Dotación de equipamento tecnolóxico. 
-Oferta de programas e proxectos para formación do 
profesorado. 
-Posibilidade de solicitar formación a través das distintas 
convocatorias, PFPP (Plans de Formación Permanente do 
Profesorado), seminarios ou actividades de actualización. 

-Inestabilidade laboral do persoal docente. 
-Inestabilidade laboral do persoal non docente. 
-Falta de formación obrigatoria en competencia dixital ao 
profesorado. 

LEXISLACIÓN 

 
 
 

-Cambios continuos na lexislación educativa. 
-Existencia de normativa confusa e excesivamente 
interpretable. 
-Lexislación non educativa que afecta ao sistema educativo. 

CONTORNA 

A dixitalización está en auxe, e dende a pandemia moi aceptada 
e recoñecida socialmente. 
 
 
 

-Condicións socioeconómicas da contorna e caída demográfica. 
-Certa dificultade no acceso do alumnado a dispositivos dixitais 
fóra do centro educativo. 

ANPA 
 
 
 

 

OUTRAS ENTIDADES Colaboración con institucións alleas ao centro educativo 
(Colexio de Enxeñería Informática, Policía Nacional…). 
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3. Plan de Acción 
O Plan de Acción desenvolvido parte dos recursos materiais e humanos actuais do centro, e determina 
unha serie de obxectivos para tentar mellorar o uso que se fai de ditos recursos. 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións 
Á hora de determinar os obxectivos recollidos no Plan de Acción, centrouse a atención nas 
debilidades detectadas na análise DAFO anteriormente mencionada, coa idea de conseguir superar as 
debilidades detectadas, e ir pouco a pouco converténdoas en fortalezas. 
 
Os indicadores para o seguimento de cada un dos obxectivos, así como as accións necesarias para 
levalos a cabo e os responsables de cada unha das accións, están recollidos nas seguintes táboas:
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción 

Área/s de mellora: Infraestructuras e Equipos (C) 
OBXECTIVO 1: Realizar un seguimento correcto da ubicación do material informático Acadado  

Responsable: Responsable de Inventario Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de erros en inventario 

Valor de partida: 10% de incidencias 

Valor previsto e data: 2% de incidencias 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA 

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Cotexar o inventario coa 
realidade da aula e comunicar as 
incidencias atopadas ao Responsable de 
Inventario 

Responsable de Aula 30/09/2022 Inventario actual do centro  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Corrixir no inventario as inci-
dencias atopadas e os cambios produci-
dos durante o curso 

Responsable de Inven-
tario 30/06/2023 Inventario actual do centro  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3:  Cotexar o inventario coa reali-
dade da aula e comunicar as incidencias 
atopadas ao Responsable de Inventario 

Responsable de Aula 30/06/2023 Inventario actual do centro  
Realizada  

Aprazada  

Pendente  
(Dificultade no seguimento da ubicación do material informático) 
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Área/s de mellora: Desenvolvemento profesional continuo (D) 
OBXECTIVO 2: Aumentar o emprego da AV do centro para o debate entre o profesorado (Item D3*) Acadado  

Responsable: Responsable do Plan Dixital Non 
acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de participación do profesorado en foro de comunicación na AV 
(rexistro actividade) 

Valor de partida: 0% de participación do profesorado en foro de comunicación e debate no curso 21/22 

Valor previsto e data: 50% de participación do profesorado nalgún foro 30 de xuño de 2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA 

FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO2.1: Crear curso “Comunicación 
interna” cun foro 

Responsable Aula 
Virtual 30 de outubro de 2022 Aula Virtual do centro  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Difusión da creación do foro e a 
súa utilidade Persoa directora 15 de novembro de 

2022 
Correo electrónico 
Claustro de profesorado  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.3: Dinamizar a participación no foro Equipo directivo 30 de xuño de 2023 Foro creado na aula virtual do 
centro  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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(*D3: Reducido intercambio de experiencias entre o profesorado sobre a ensinanza con tecnoloxías dixitais) 
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Área/s de mellora: Pedagoxía: Apoios e recursos (E) 
OBXECTIVO 3: Crear recursos dixitais para empregar na práctica docente (Item E2*) Acadado  

Responsable: Coordinador do Plan Dixital Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de recursos dixitais creados polo profesorado participante no PFPP 
(Instrumento de medida: enquisa) 

Valor de partida: 0 recursos dixitais creados por docente 

Valor previsto e data: 6 recursos dixitais creados 30/04/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA 

FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO3.1: Solicitar un PFPP cunha liña de 
creación de recursos dixitais 

Responsable de 
Formación 30/10/2022 Solicitude PFPP  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Crear recursos dixitais Profesorado 30/04/2023 Software específico                  
Recursos na rede           

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.3: Publicar na aula virtual  
recursos dixitais 
creados polo profesorado 

Profesorado 30/04/2023 Recursos creados 
Aula virtual do centro  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

(*E2: É mellorable a creación de recursos dixitais para reforzar o labor da ensinanza) 
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Área/s de mellora: Pedagoxía: Implementación na aula (F) 

OBXECTIVO 4: Organizar concursos entre o alumnado de diversa temática (concurso de poesía, marcapáxinas para o día das letras galegas...) 
para fomentar a súa creatividade mediante o uso de ferramentas dixitais (Item F3*) Acadado  

Responsable: Coordinador do Plan Dixital Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de concursos realizados entre o alumnado 

Valor de partida: 2 concursos organizados 

Valor previsto e data: 4 concursos organizados 30/04/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA 

FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO4.1: Promover entre o profesorado a 
organización de concursos para o 
alumnado fomentando o uso de 
ferramentas dixitais 

Equipo directivo 30/10/2022 Correo electrónico 
Claustro de profesorado  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.2: Organizar concursos para o 
alumnado, forzando a entrega de 
materias dixitais (textos en formato 
dixital, vídeos, podcasts, imaxes...). 

Profesorado 30/06/2023 Software específico                  
Recursos na rede           

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

(*F3: Mellorable utilización de tecnoloxías para fomentar a creatividade do alumnado) 
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Área/s de mellora: PRÁCTICAS DE AVALIACION (G) 

OBXECTIVO 5: Desenvolver instrumentos de avaliación empregando ferramentas dixitais colaborativas (Item G1*) Acadado  

Responsable: Coordinador do Plan Dixital Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de rúbricas creadas e compartidas na aula virtual do centro 

Valor de partida: 0 rúbricas creadas e compartidas na aula virtual do centro 

Valor previsto e data: 4 rúbricas creadas e compartidas na aula virtual do centro 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA 

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO5.1: Creación de rúbricas para a 
avaliación de tarefas comúns a múltiples 
disciplinas (presentacións orais, traballos 
escritos...) 

Coordinador do Plan 
Dixital 01/04/2023 Aula virtual  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO5.2: Publicación das rúbricas na aula 
virtual do centro 

Responsable da Aula 
Virtual 15/04/2023 Aula virtual  

Realizada  
Aprazada  
Pendente  

AO5.3: Difusión entre o profesorado das 
rúbricas creadas Equipo directivo 30/04/2023 Correo electrónico  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
(*G1: Non se empregan abundantemente tecnoloxías dixitais para avaliar as habilidades do alumnado) 
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Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H) 

OBXECTIVO 6: Proporcionar ferramentas e estratexias ao alumnado para analizar a fiabilidade da información (Item H4*) Acadado  

Responsable: Equipo directivo Non 
acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades dedicadas a analizar a fiabilidade da información 

Valor de partida: 2 actividades 
Valor previsto e data: 4 actividades 30/6/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA 

FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO6.1: Organizar actividades para o 
alumnado/profesorado Equipo directivo 30/04/2023 -  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO6.2: Realización de traballos co 
alumnado na materia propia de cada 
docente, solicitando bibliografía 
adecuada para asegurar a fiabilidade da 
información 

Profesorado 30/06/2023 Aula virtual 

 Realizada  

 Aprazada  

 Pendente  

(*H4: O alumnado non sabe discriminar a información que atopa na rede) 
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Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H) 

OBXECTIVO 7: Proporcionar ferramentas e estratexias ao alumnado para atribuír a autoría do traballo doutras persoas (Item H6*) Acadado  

Responsable: Equipo directivo Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades dedicadas a atribución da autoría do traballo doutras persoas 

Valor de partida: 2 actividades 
Valor previsto e data: 4 actividades 30/6/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA 

FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO7.1: Organizar actividades para o 
alumnado/profesorado Equipo directivo 30/04/2023 -  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO7.2: Realización de traballos co 
alumnado na materia propia de cada 
docente, solicitando un uso de citas 
adecuado para atribuír o traballo 
doutras persoas 

Profesorado 30/06/2023 Aula virtual  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

(*H6: O alumnado non sempre atribúe a autoría do traballo doutras persoas que atoparon por Internet) 
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Área/s de mellora: Competencias dixitais do alumnado (H) 

OBXECTIVO 8: Proporcionar información ao alumnado sobre as vantaxes do emprego de software libre (Item PFC*) Acadado  

Responsable: Equipo directivo Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades dedicadas a analizar as vantaxes do software libre 

Valor de partida: 2 actividades 
Valor previsto e data: 4 actividades 30/6/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA 

FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO8.1: Organizar actividades para o 
alumnado Equipo directivo 30/04/2023 -  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.2: Realización de traballos co 
alumnado na materia propia de cada 
docente, solicitando a entrega de 
materias dixitais elaborados con 
software libre 

Profesorado 30/06/2023 Aula virtual  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

(*PFC: O alumnado non é coñecedor das vantaxes do emprego de software libre no ámbito educativo) 
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 
Como necesidades de equipamento e infraestruturas tecnolóxicas do IES A Pinguela temos: 

 1 ordenador actualizado para o posto do profesorado Edixgal da ESO. Actualmente contamos con: 
 2 grupos de 1º ESO 
 1 grupo de 2º ESO 
 2 grupos de 3º ESO 
 1 grupo de 4º ESO 

• 1 ordenador actualizado para o posto do profesorado de Bacharelato. Actualmente contamos con: 
 3 grupos de 1º BAC 
 3 grupos de 2º BAC 

• 1 ordenador actualizado para o posto do profesorado do laboratorio de física e outro para o laboratorio de ciencias. 
 1 ordenador actualizado para a sala de xuntas. 
 3 ordenadores actualizados para o uso do profesorado na sala de profesores. 

• Equipamento actualizado para diversos postos do centro: 
 Dirección 
 Vicedirección 
 Xefatura de estudos 
 Xefatura de estudos de nocturno 
 Secretaría 
 Administración 
 Orientación 
 Responsable de Calidade do centro 

• 2 ordenadores para uso do alumnado na biblioteca. 
• Pantallas interactivas para as aulas dos ciclos da familia profesional de Administración e Xestión. 
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• Construción dun habitáculo no baixo cuberta do centro, que podería servir para situar nel: 

 O centro de comunicacións do instituto, mellorando así a seguridade posto que actualmente está situado no arquivo,  
con escasa refrixeración e nun lugar cheo de papeis. 
 O CPD do departamento de Informática. 

• Actualmente contamos cunha rede externa para a conexión da alarma e cámaras de seguridade, pola necesidade de conexión da empresa 
que xestiona dito equipamento. Sería necesario poder incluír nalgún tipo de subrede da Consellería este tipo de conexión, para contar así coa 
capacidade e mantemento da Consellería. 

4. Avaliación do plan 
O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos será: 

- No contexto da avaliación procesual, a persoa coordinadora do Plan Dixital revisará ao final de cada trimestre o estado da execución das 
accións e analizará e valorará os resultados no caso de habelos. En base aos análises realizados redactará, de ser o caso, as posibles 
modificacións das accións e as propostas de mellora. 
- No contexto da avaliación final, a persoa coordinadora do Plan Dixital revisará ao fin do curso escolar o  logro dos obxectivos propostos 
a alcanzar e redactará, de ser o caso, as propostas de mellora. 
 

5. Difusión do plan 
O plan dixital será dado a coñecer ao profesorado en Claustro e, unha vez aprobado, estará a disposición de toda a comunidade educativa a través 
da Web do centro, no apartado Organización e, dentro deste, en Documentos de centro. 
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