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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

● IES 12 de Outubro
● Avenida de Santiago, nº 2, 32001 Ourense
● ies.12.outubro@edu.xunta.gal
● web: www.12outubro.gal
● Etapas: ESO, bacharelato e CCFF
     3 familias de FP: Electricidade, Fabricación mecánica e Imaxe
persoal:      4 CM, 3 CS e 1 FPB

● Profesorado (total 68): 
           3 mestres
          19 PTFP
          44 PES
           2 outros

● Alumnado (total 545)
         198 alumnos ESO
          84 alumnos Bacharelato
         234 alumnos FP
          29 alumnos FPB

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

O  IES  12  de  Outubro  atópase  integrado  na  cidade  de  Ourense,  capital  da
provincia de Ourense e da súa comarca homónima. 
A  maioría  dos  alumnos  encádranse  dentro  dunha  clase  media,  existindo  unha
minoría con altas posibilidades económicas que en certos casos pode desencaixar
co  resto da comunidade educativa. Tamén  debe  terse en conta  os  habitantes
pertencentes a comunidades con tradicións e culturas propias que requiren de
tratamentos específicos para poder integrarse dentro da comunidade con plenas
garantías. 
En xeral son familias con un alto potencial en canto ós valores propios do ser
humano e que entende perfectamente calquera iniciativa que contribúa a mellorar
a formación integral dos alumnos.
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Para mellorar as competencias dixitais da comunidade educativa desenrolase o
seguinte  plan,  aproveitando  a  experiencia  e  “saber  facer”  (know-how)
recollido nos proxectos e plans anteriores, coma Abalar, edixgal, seccións
bilingües, …
O Plan Dixital integrarase na Programación Xeral Anual do curso 22/23, sendo
a guía da extratexia tics do instituto

1.3. Breve xustificación do mesmo

Xa na Lei Orgánica 2/2006 de Educación establecese a necesidade dos centros
educativos  de  contar  cunha  estratexia  dixital  para  promover  o  uso  das
tecnoloxías da información e comunicación, mellorando a competencia dixital
dentro dos centros e promovendo a innovación educativa. 
No caso do IES 12 de Outubro, con ensinanzas tanto de ESO e Bacharelato coma
de Formación Profesional, é de aplicación a disposición adicional quinta da
Resolución do 17 de xuño de 2021 e a disposición adicional terceira da
Resolución  do  18  de  xuño  de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de  Educación  e
Formación  Profesional,  que  establecen  a  elaboración  dun  plan  dixital  de
centro.
O  presente  plan  segue  as  instrucións  ditadas  pola  Resolución  do  3  de
setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional,
que indican as directrices para o deseño , elaboración e implementación do
mesmo.

1.4. Proceso de elaboración

O  proceso  de  elaboración  seguido  foi  o  indicado  polo  grupo  de
asesores adix, en concreto o asignado a o noso centro, Pablo Lorenzo
González.

A comunicación foi constante utilizando a aula virtual creada a tal
efecto, ademais de videoconferencias de formación, correos electrónicos e
entrevistas presenciais.

Outra  ferramenta  utilizada  foi  o  curso  creado  polos  Adix  e
publicado na Aula Virtual do noso IES.

No centro o grupo de dinamización do Plan dixital traballou en
constante colaboración co equipo directivo.
En resumen os pasos dados foron:

-Analise da situación de partida mediante os cuestionarios SELFIE e
test de competencia dixital docente (CDD)

-Elaboración do DAFO
-Deseño detallado dos obxectivos
-Finalmente, redacción do presente documento do Plan.
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Infraestrutura

● O IES conta con unha boa conexión a internet por FO pero a liña de
reserva  é  un  ADSL  que  non  permite  un  funcionamento  normal  do
centro. A cobertura inalámbrica (wifi) é boa nas aulas ESO pero
MALA en distintos espazos do centro como Sala de Profesores ou
salón de actos...onde temos instalados equipos AP moi vellos, que
se bloquean continuamente.

   Equipamento 
● O  equipamento  informático  do  centro  e  moi  amplo  con  numerosa

aulas/talleres con computadores para os alumnos, con ordenador de
profesor e canon en tódalas aulas, con pizarras dixitais nas aulas
da ESO pero con moitos equipos antigos que deberían renovarse o
antes posible.

   Servizos dixitais
● Contamos tamén con equipos edixgal (para 1º e 2º da ESO) e con

equipos do antigo proxecto abalar.
● A  páxina  web  do  centro  é  desde  setembro  de  2020o  eixo  de

comunicación  cos  profesores,  as  familias  e  a  contorna.  A
información publicada actualízase diariamente.

● A Aula Virtual que xa utilizaban varios profesores desde fai anos,
extendeuse en uso de forma xeneralizada desde o confinamento en
2020.

● A  aplicación  Abalarmobil  e  fundamental  para  a  comunicación  cas
familias e a labor titorial. Fomentamos o seu uso e solicitamos a
Consellería a súa mellora e extensión de novas funcións.

● O mantemento do centro e moi complicado polo elevado número de
equipos, variedade de sistemas operativos e software...Contrátese o
servizo dunha empresa privada, e solicítase a Consellería que de o
seu apoio neste tema.

● Na web do IES contamos cunha aplicación (de acceso ao profesorado)
de  notificación de  incidencias  que  se se  utiliza  principalmente
para aviso de incidencias informáticas.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE: Incluímos a información do 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. 2,7 3,1 3,1
Profesorado 3,3 3,6 3,5
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 2,5 2,6 2,6
Profesorado 3,1 3,3 3,4
Alumnado 2,9 2,6 2,7

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4 4 4
Profesorado 3,7 4,1 3,7
Alumnado 3,6 3,2 3,3

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 2,9 3,1 3,1
Profesorado 3,5 3,8 3,6
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

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

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

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

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 1,9 2,3 2,3
Profesorado 3,2 3,2 2,9
Alumnado 2,8 2,7 2,6

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 2,8 3 3
Profesorado 3,3 3,6 3,7
Alumnado 3,1 3,1 2,9

Test  CDD:  Incluimos a  información  recollida  nas  táboas  2.1,  2.2  e  2.3  do
informe grupal do Test CDD de centro e o recollido na táboa 1.3. en relación co
perfil do profesorado participante no Test CDD.

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 30 44 75%

PROVISIONAL 10 12 83,3%

INTERINO 1 2 50%

SUBSTITUTO 9 9 100%

DESPRAZADO 3 5 60%
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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

74,7 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 83,3 Integrador/a (B1) 79,2 Integrador/a (B1)

BAC 80,7 Integrador/a (B1) 77,9 Integrador/a (B1)

F.P 73,1 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 1 1,8

A2 24 42,9

B1 18 32,1

B2 7 12,5

C1 6 10,7

C2 0 0

TOTAL 56 100

2.3. Análise DAFO

A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xenerou unha análise
DAFO  que  permite  o  coñecemento  da  realidade  do  centro  no  eido  dixital  e
facilita a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de
obxectivos e accións a desenvolver.
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INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CA
TE

GO
RÍ

AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

C1,C2,C3. Contamos con boa conexión a 
internet (wifi mellorable) e medios 
básicos en tódalas las aulas. Aulas de 
computadores.
Computadores edixgal para o alumnado de 
1º e 2º da ESO e para alumnos doutros 
cursos que o precisen

C1. As aulas de computadores non son 
operativas con grupos de alumnos 
numeroso. Ás veces non hai aulas de 
computadoras dispoñibles. 

PERSOAL DOCENTE

A3 Ningún profesor parte de cero. Case 
sen excepción, todos usan aulavirtual, 
webex, procesador de textos e 
presentacións, correo electrónico e 
abalarmobil. Profesorado adaptado as 
novas modalidades de ensinanza, despois 
do adestramento do Covid.  

B3 Boa colaboración entre profesores. D2 
Profesorado interesado no Desenrolo 
Profesional Continuo 

D1. A sobrecarga de traballo dificulta o
aprendizaxe de novas ferramentas (Falta 
de tempo).
Necesidade de formación en seguridade e 
deritos de autor

PERSOAL NON 
DOCENTE

Posibilidade de mellorar o rendemento no 
desenvolvemento das súas funcións co 
emprego das TICs

Moi baixa motivación por mellorar no uso
das TICs
Escasa formación de base que lles 
permita adquirir novas competencias

ALUMNADO

Boa disposición e motivación para o uso 
de ferramentas dixitais

H1 Comportamento pouco seguro do 
alumnado. O alumnado os primeiros cursos
da ESO a veces vese desbordado por 
tantos entornos: Aula Virtual, edixgal, 
email, aplicacións específicas de 
materias.

H8. Baixa capacidade comunicativa do 
alumnado, motivada polo seu emprego das 
ferramentas dixitais 

FAMILIAS Boa disposición a comunicación dixital co
profesorado

Algunhas familias non están afeitas ao 
uso de entornos dixitais

OFERTA

O carácter técnico dos ciclos impartidos 
corresponde cun perfil de alumnado e 
profesorado mais adaptado a 
dixitalización. 

F1. A ampla variedade de estudos 
ofertados dificulta un plantexamento 
xeral e require adaptación a cada nivel.
Para o alumnado de FPB e primeiros 
cursos da ESO e mais complicado o uso de
múltiples ferramentas.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

A1. O Plan Dixital reforzará a xa 
existente estratexia de dixitalización do
centro. Centro con recursos dixitais

D3. Case nula comunicación e 
colaboración entre profesores de 
distintos centros. A6 Poucos proxectos 
interdisciplinares 

EXPERIENCIA 
DIXITAL

E1. O centro ven participando desde o 
inicio nos proxectos Abalar e edixgal.
Páxina web como centro de comunicación do
IES con toda a comunidade educativa e 
presencia nas RRSS

Pax 7 de 17



EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

É factible mellorar as ferramentas de 
comunicación cas familias (Abalarmobil) e
crear unha de comunicación interna para 
profesores. A6 Aumento da participación 
da Administración nas novas modalidades 
de ensinanza mediante o Plan Dixital.

Falta de política global da Consellería 
para mantemento de equipos (salvo 
edixgal)

Falta de política global da Consellería 
fronte a malware e outras ameazas. 

Moi deficiente dotación de horas de 
dedicación ao profesorado para 
dedicación a proxectos que a propia 
Consellería fomenta, por exemplo a 
coordinación edixgal ou o Plan Dixital

LEXISLACIÓN
O pouco peso das materias TICS na ESO 
impiden unha mellor adquisición de 
habilidades dixitais

CONTORNA

E1, E2. Variedade e facilidade de 
creación de recursos dixitais. Acceso a 
dispositivos fóra do centro por parte dos
alumnos

C3 Facilidade de acceso a Internet que 
favorece a propagación de virus e 
problemas nos equipos. Baixo emprego por
parte do alumnado da tecnoloxía para a 
aprendizaxe fóra do centro

ANPA
E4. Facilita a comunicación coas familias
con posibilidade de mellora incluíndo a 
colaboración online

Dificultade de comunicación e asistencia
ás familias e coidadores, a través de 
medios dixitais.

OUTRAS ENTIDADES

Existencia de moitas ferramentas e 
contidos online, tanto para formación do 
profesorado como para aprendizaxe dos 
alumnos

Pouca colaboración con outros centros e 
organizacións

PLAN DIXITAL
A elaboración do plan dixital de forma 
coordinada por todos os centros pode ter 
efectos positivos se a administración 
apoia as futuras accións.

EMPRESAS A6. Pouca participación nas novas 
modalidades de ensinanza 
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

A continuación detállanse os obxectivos do Plan, detallando indicadores (co
valor actual e desexado), responsables, datas previstas, recursos necesarios e
avaliación prevista, e sobre todo as accións programadas para acadalos. 
Cada obxectivo responde a unha (ou mais) Área de Mellora.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

O  crecente  uso  de  equipos  informáticos  tanto  polo  profesorado  como  polo
alumnado fixo que durante os últimos anos o número de ordenadores no centro
fixérase  moi  grande.  Son  necesarios  equipos  en  tódalas  aulas,  despachos,
talleres, etc. O tempo de vida dos equipos e os seus sistemas operativos non  e
longo, o que fai necesaria a súa renovación ou substitución.

A Consellería envía ado centro equipos case tódolos cursos pero cantidades que
non son suficientes.

O mais urxente no centro é:

3.2.1-INFRAESTRUTURA DIXITAL

PUNTOS DE ACCESO WIFI
A cobertura inalámbrica (wifi) é boa nas aulas ESO pero MALA  en distintos
espazos  do  centro  como  Sala  de  Profesores  ou  salón  de  actos...onde  temos
instalados equipos AP moi vellos, que se bloquean continuamente. Deberían ser
substituídos

MANTEMENTO INFORMÁTICO
Solicítase unha política de mantemento equipos informáticos. É impensable que
unha empresa con centos de ordenadores non conte con persoal técnico dedicado
ao mantemento informático, pero iso ocurre nos institutos.
O único apoio que da a Consellería é o servizo premium de eDixgal, que funciona
correctamente pero debería extenderse ao resto de equipos.

SEGURIDADE INFORMÁTICA
Solicítase un política global de seguridade informática (se existe, nos centros
non  se  coñece)  que  inclúa  formación  ao  profesorado,  licencias  de  software
antimalware para os equipos que utilizan nos centros e incluso os que utiliza o
profesorado nas súas casas.

Pax 9 de 17



É inviable que cada centro se enfronte a iste problema de forma individual.

3.2.2-EQUIPAMENTO

COMPUTADORES
AULA A-102: É un aula de informática clave imprescindible para o traballo en
moitas materias de 3º e 4º da ESO, bacharelato e incluso Ciclos. Necesitamos 24
computadores para renovar os existentes, que quedaron obsoletos. 

AULA T-006: É un aula empregada para impartir módulos de control numérico (CNC)
nos ciclos de mecanizado. Necesitamos 10 computadores para instalar un novo
software de deseño. 

3.2.3-SERVIZOS DIXITAIS EDUCATIVOS

APLICACIÓN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN
Solicítase que o profesorado dispoña dunha Aplicación integral de comunicación
e organización de proxectos e grupos. A aplicación web/móbil debería contar con
funcionalidades  de  creación  de  grupos,  grupos  de  avaliación  creados
automaticamente,  compartición  de  comentarios  e  documentos.  A  funcionalidade
“espazo titorías” de abalarmobil e un idea básico do que se pode facer. 
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“Área/s de mellora”:    B- Colaboración e redes
(1)OBXECTIVO (1): Utilizar as ferramentas dixitais dispoñibles para o profesorado  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo e coordinador do Plan Dixital Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Frecuencia media de utilización

Valor de partida (3)

Revisión do correo electrónico: descoñecido,  non suficientemente frecuente nalgún caso
Uso de abalarmobil polos titores: case nulo (salvo espazo titoría)
Uso de abalarmobil polos profesores: prácticamente nulo

Valor previsto e data (4)
Revisión do correo electrónico: diario por todo o profesorado
Uso de abalarmobil polos titores: mínimo: semanal
Uso de abalarmobil polos profesores: mínimo quincenal

15 de novembro

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES
(6)

DATA PREVISTA
FIN (7) 

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO1.1: Planificar a 
promoción

Equipo directivo e 
coordinador do Plan 
Dixital

30 de Setembro 2022 Horas de dedicación para os 
integrantes do equipo do Plan dixital

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Promoción de 
uso e formación 
básica

Coordinador do Plan 
Dixital

30 de Setembro 2022

Horas de dedicación do coordinador 
e Medios  físicos (aulas) e dixitais 
(mail, páxina web do centro, aula 
virtual), webex

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Revisión 
inmediata

Coordinador do Plan 
Dixital

7 de novembro 2022 (e 
durante o curso) 

Informes de uso que pode obter o 
equipo directivo

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: D- Desenvolvemento Profesional continuo
(2)OBXECTIVO (1): Crear: Guía de boas prácticas dixitais  Acadado

              RESPONSABLE: Grupo de traballo (alumnos e profesores) Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de Recomendacións que permitan unha relación axeitada ca tecnoloxía

Valor de partida (3) 0

Valor previsto e data (4) 5 Recomendacións 15 de febreiro de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES
(6)

DATA PREVISTA
FIN (7) 

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO2.1: Creación 
grupo traballo Equipo directivo 17 de Outubro 2022

Horas de dedicación para os 
integrantes.

Realizada
Aprazada
Pendente

AO2.2:Reunión 
grupo e estudo das 
recomendacións para
a guía

Grupo de traballo 31 de Outubro 2022
Horas dispoñibles para os 
integrantes. Información en internet.
Libros (mercar se hai axeitados)

Realizada
Aprazada

Pendente

AO2.3: Publicación e 
explicación nas aulas 
da guía

Grupo de traballo/Equipo 
directivo

17 de Febreiro 2023
Ferramentas de difusión:
Medios existentes dixitais (mail, 
páxina web do centro, aula virtual)

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: C- Infraestructuras e Equipos
(3)OBXECTIVO (1): Implementar: Banco de empréstito equipos informáticos  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo Directivo e grupo de traballo Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de equipos dispoñibles

Valor de partida (3) 0 equipos dispoñibles

Valor previsto e data (4) 15 equipos dispoñibles 15 de febreiro de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES
(6)

DATA PREVISTA
FIN (7) 

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO3.1: Creación 
grupo traballo Equipo directivo 28 de Setembro 2022

Horas de dedicación para os 
integrantes
Acta de reunión e constitución

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Habilitación 
dus espazo de 
traballo e 
almacenamento

Equipo directivo e 
Grupo de traballo

28 de Setembro 2022

Espacio físico axeitado. 
Estanterías, Armarios para 
compoñentes
Ferramentas de montaxe básico

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Recollida 
ordenadores sen uso 
e non obsoletos

Grupo de traballo 17 de Outubro 2022
Horas dispoñibles para os 
integrantes

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.4: Formateo e 
instalación de 
software e etiquetado
dos equipos

Grupo de traballo 31 de Outubro 2022
Horas dispoñibles para os 
integrantes. Protocolo de actuación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.5: Difusión e 
posta en marcha do 
banco

Grupo de traballo 17 de Febreiro 2023
Ferramentas de difusión:
Medios existentes dixitais (mail, 
páxina web do centro, aula virtual)

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: D- Desenvolvemento Profesional continuo
(4)OBXECTIVO (1): Mellorar a competencia dixital dos docentes en materia de seguridade, colaboración na nube e dereitos de autor  Acadado

              RESPONSABLE: Consellería de educación/ Equipo directivo / Coordinador do PD Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) % de profesorado participante en algún dos cursos organizados

Valor de partida (3)

Valor previsto e data (4) 60% do profesorado participa 1 de Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES
(6)

DATA PREVISTA
FIN (7) 

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO4.1: Organización 
dunha charla 
relacionada coa 
seguridade, 
colaboración na nube
e dereitos de autor

Equipo directivo e 
coordinador do Plan 
Dixital

Antes de 30 de 
Setembro 2022

Horas de dedicación para os 
integrantes

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Difusión de 
cursos relacionados 
coa materia, 
organizados pola 
Consellería

Equipo directivo e 
Coordinador do PD

30 de 
Setembro 2022

Medios existentes dixitais (mail, 
páxina web do centro, aula virtual), 
Webex

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Solicitude de 
cursos 

Coordinador do PD e 
Equipo directivo
CFR

28 de Octubre 2022
Horas de dedicación para os 
integrantes

Realizada
Aprazada
Pendente

AO4.4: Resolución de
dúbidas

Coordinador do PD Anual
Medios dixitais (mail, aula virtual, 
webex…)

Realizada
Aprazada
Pendente

*PFPP non parece a solución adecuada xa que se apuntarían poucos profesores e esta formación debe chegar a maioría
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“Área/s de mellora”: D- Desenvolvemento Profesional continuo
(5)OBXECTIVO (1): Planificar a formación no uso das tecnoloxías dixitais  Acadado

              RESPONSABLE: Consellería de educación/ Equipo directivo / Coordinador do PD Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) % de profesorado participante en algún dos cursos organizados

Valor de partida (3)

Valor previsto e data (4) 60% do profesorado participa 1 de Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES
(6)

DATA PREVISTA
FIN (7) 

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9)
AO5.1: Enquisa 
dirixida a detectar as 
necesidades na 
materia

Equipo directivo e 
coordinador do Plan 
Dixital

17 de Outubro 2022 Medios dixitais (formulario web)

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Estudo e 
análise dos datos 
para determinar as 
necesidades

Coordinador do PD 31 de Outubro 2022 Folla de cálculo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Solicitude á 
Consellería de cursos 
axeitados

Coordinador do PD e 
Equipo directivo

17 de Febreiro 2023
Horas de dedicación para os 
integrantes

Realizada

Aprazada

Pendente
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4. Avaliación do plan

-  No  contexto  da  avaliación  procesual a  frecuencia  da  súa
realización será como mínimo unha vez ao trimestre. Os aspectos a
valorar incluirán o estado da execución das accións, a análise e
valoración  dos  resultados  e,  de  ser  o  caso,  as  posibles
modificacións das accións e as propostas de mellora.

Varios  dos  obxectivos  inclúen  tempos  concretos  nos  que
deberase comprobar a súa consecución

- No contexto da  avaliación final  a frecuencia da súa realización
será  como  mínimo  unha  vez  ao  ano.  Os  aspectos  a  considerar
incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as
propostas de mellora.

5. Difusión do plan

O Plan dixital, será entregado a todo o profesorado e será publicado
na web do IES co resto de documentos dispoñibles para os profesores.

Ademais, será entregado e publicado un resumen con pautas concretas
e con tempos marcados para as accións que teña que executar cadaquén.

Algúns  dos  obxectivos  conteñen  accións  concretas  que  implican
difusión de información ou realización de enquisas para recoller datos que
serán adecuadamente difundidas. 
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