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1.Introdución 

1.1 Datos básicos do centro. 

IES Xesús Taboada Chivite. Avenida Portugal,116. Verín (Ourense). 

Correo electrónico: ies.xesus.taboada@edu.xunta.gal 

Páxina web: www.iesxesustaboadachivite.org 

Etapas educativas: ESO e Bacharelato. 

N.º de alumnado: 429 (204 alumnos e 225 alumnas) 

N.º de profesorado: 54 (38 profesoras e 16 profesores) 

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

Características socioeconómicas e culturais do contexto 

Este municipio foi artelladoó redor do río Támega, tradicionalmente destino termal e nel están 
asentadas as terras fértiles onde se cultivan os viños da Denominación de Orixe Monterrei. Verín é 
unha localidade situada no sureste da provincia de Ourense, na beira do río Támega. É coñecida 
polas  súas augas minerais, patrocinadoras da Selección Española de fútbol: Fontenova, Cabreiroá, 
Sousas. Tamén é moi coñecido polo castelo que o preside, Monterrei, e polo seu Parador Nacional. 

As súas festas, sobre todo o Entroido, declarada Festa de Interese Turístico Nacional, do que 
destacamos o noso traxe tradicional: o cigarrón, de gran antigüidade. 

Limita ao norte co municipio de Castrelo do Val, ao este co  de Vilardevós, ao sur con 
Portugal, ao oeste co de Oímbra e ao noroeste co municipio de Monterrei. 

A Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín é unha entidade local integrada 
por sete concellos: Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín e Vilardevós.  
Riós pertence á Mancomunide de Conso - Frieras. 

Segundo os datos publicados polo INE,  xaneiro de 2020, o número de habitantes en Verín 
é de 13.647, 76 habitantes menos que no ano 2019.  

Atendendo ó gráfico do banco de series  do INE, podemos observar un gran descenso de 
poboación dende o ano 2013, candotiña 14.760 habitantes. 

O fenómeno do envellecemento na comarca insírese na tendencia rexional a nivel provincial e 
autonómico.  

Existe unha gran desregularización do mercado de traballo (economía somerxida) 
principalmente no sector primario e noutros, como o téxtil. 
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A comarca experimentou nos últimos anos un forte proceso de terciarización centrado na 
capital da comarca, polo que pasou de ser eminentemente agrícola, a ter un 10% menos de poboación 
ocupada no sector primarioque a media provincial. 

Destaca, así mesmo, a importancia dos subsectores da construción como os da pedra e os de 
extractivas. 

Hai unha taxa moi elevada de xente traballando na hostalería, supermercados, balnearios, 
coidado de persoas maiores, no Hospital de Verín, nas empresas vitivinícolas e nas instalacións de 
Verín de Roberto Verino. 

As taxas de actividade son moi baixas polo envellecemento da poboación e o retraso da 
incorporación ao traballo dos máis novos. 

 Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de setembro de 2021, o número de parados 
aumentou en 51 persoas. Das 51 novas persoas na listaxe do paro en Verín, aumentou en 15 homes e 
36 mulleres. 

 O total de desempregados é de 1.200, dos cales 459 son homes e 741 mulleres. 

 As persoas maiores de 45 anos con 653 desempregados son a franxa de idade máis afectada 
polo paro, seguida das de entre 25 e 44 anos con 457 desempregados, o grupo menos numeroso son 
os menores de 25 anos con 90 desempregados. 

 Por sectores vemos que o sector servizos é onde hai un maior número de parados no 
municipio con 760 persoas, seguido de persoas sen emprego anterior con 158 desempregados, 
industria con 120 desempregados, construción con 94 parados e finalmente a agricultura con 68 
desempregados. 

Incandirnación e contribución do Plan Dixital ao Proxecto Educativo 

A integración do Plan Dixital dentro do Proxecto Educativo virá darlle unha maior dimensión 
ao único plan que recolle algunhas das súas premisas como é o Plan TIC. 

O Plan Dixital do Centro debe ser un piar de apoio dentro do noso Proxecto Educativo que 
evidencie a transformación dixital que debemos abordar e oproceso de alfabetización asociado, 
abarcando a toda a comunidade educativa. Polo tanto, abrangue un amplo abano en torno á actividade 
xeral do centro (actividades de ensino-aprendizaxe, comunicación-relación interna da comunidade 
educativa, relación do centro coa contorna...). 

Calquera das accións nas que participamos poden servir de soporte para a transformación da que 
estamos a falar. Algunha delas son as seguintes: 

 Actividades ligadas ao proceso de internacionalización do centro dentro do Erasmus+, tanto 
referente ás mobilidades de alumnado coma ás estadías de observación de profesorado e 
tamén na colaboración de proxectos para os que fomos seleccionados como son un KA3  no 
que xunto con outros 7 países comunitarios, extraéronse resultados sobre o desenvolvemento 
e avaliación de competencias clave STEM, ou na pilotaxe dentro do KA2 Sportsign con 5 
países máis segundo o cal se creará un glosario deportivo bilingüe (linguaxe oral- lingua de 
signos). 
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 Actividades  STEM nas que anualmente participamos. 

 Actuacións do Programa EduExchanges. 

 Actividades de calquera das cinco liñas do Plan de Formación Permanente do Profesorado. 

 Actuacións da nosa participación dentro dos diferentes Contratos-Programa (EduSaúde, 
EduSostibilidade, Iguála-T, Convive-T, Emociona-T, Inclúe-T). 

 Actividades ligadas ao programa de Educación Responsable. 

 

Contribución do Plan Dixital á Programación Xeral Anual 2022-23 

O  desenvolvemento do PD será un dos obxectivos específicos da PXA que o IES Xesús Taboada 
Chivite  abordará no vindeiro curso. Concretamente, figurará dentro dos obxectivos académicos.  

1.3  Breve xustificación do mesmo. 

A 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 2021-22, representa o punto de partida en Galicia para dar cabida na nosa comunidade ao 
trazado feito polo Centro Común de Investigación, JRC (Joint Research Centre)1, en relación á 
alfabetización, educación e inclusión dixitais. Así, a Comisión Europea JRC crea os diferentes 
marcos en materia de competencia dixital, principalmente datados a partir do ano 2015, en particular 
no referente ao sector educativo: 

 2015, Comisión Europea JRC_IPTS (Instituto de Estudos Tecnolóxicos Prospectivos , 
Sevilla): Marco europeo para Organizacións Dixitalmente Competentes (DigCompOrg). 

 2017, Comisión Europea JRC_IPTS (Instituto de Estudos Tecnolóxicos Prospectivos , 
Sevilla): Marco europeo para a Competencia Dixital dos Educadores (DigCompEdu). 

Polo tanto, hai unha singradura que ten un punto de partida que é a Comisión Europea dende 
Bruxelas, cun tentáculo en Sevilla que debe cubrir a todo o territorio, en particular o galego, de aí esa 
resolución.  

Na seguinte páxina amósase unha infografía na que se representa o rápido percorrido ata a 
devandita resolución do 3 de setembro. 

 

 

 

 

 

1 Dirección Xeral da Comisión Europea, encargado de proporcionar asesoramento científico e 
técnico á Comisión Europea. Este organismo conta con seis sedes, estando unha delas localizada en 
Sevilla. 
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Fonte: Infografía creada por César Sánchez. Entrando no enlace visualízanse as interactividades en cada 
+info.  

https://view.genial.ly/601c243bd3fd590d3f58ef64/horizontal-infographic-timeline-time-line-selfie-plan-dixital 

 

Ademais, podemos engadir ao anterior a seguinte contextualización 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  
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1.4  Proceso de elaboración. 

O proceso de elaboración estivo ligado ao seminario que conforma o Equipo de Dinamización 
Dixital, integrado dentro dunha das liñas de actuación do noso PFPP:  Plan dixital do centro. 
Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. Educación 
dixital. 

O seminario de traballo estivo integrado inicialmente por 18 docentes, aínda que finalmente o 
equipo estabilizouse cun total de 15 integrantes que figuran na seguinte táboa: 

Sánchez Pampín, César (coordinador) Departamento Tecnoloxía 

Cabido Sabariz, Eduardo Departamento Educación Física 

Cid Álvarez, Juan Manuel Departamento Matemáticas 

Cid Feijoo, Silvia Departamento Lingua Castelá 

Conde Pérez, Ana Departamento Filosofía 

Domínguez Hermida, Beatriz Departamento Lingua Castelá 

Escudero Pedrero, María Cristina Departamento Francés 

García Cancio, Daniel Departamento Grego 

Goyache Pais, María del Puy Departamento Relixión Católica 

Mellado Franco, Ana Belén Departamento Lingua Galega 

Páramo Méndez, Paula Departamento Matemáticas 

Pérez Rolán, Josefa Departamento Inglés 

Sanz Sastre, Sonia Departamento Latín 

Trigueros Añíbarro, Nuria Departamento Física e Química 

Varela Alonso, Tamara Departamento Lingua Castelá 
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 Creouse un curso PDC (Plan Dixital de Centro) na nosa Aula Virtual, ao que todo mundo 
pode acceder sen máis que realizar un proceso de automatriculación. Ese espazo, xestionado polo 
coordinador, serviu de fonte  introdutoria  para establecer os marcos normativos  e posteriormente 
para crear ferramentas de colaboración dos membros do equipo na realización das diferentes tarefas 
que o noso asesor ADIX, Antonio Iglesias, nos ía encomendando. Asemade, creáronse dez 
documentos de referencia que ían guiando o proceso ao longo dunha temporalización axeitada. 

Na seguinte infografía detállase a temporalización de actividades desenvoltas: 

 

 

Fonte: Infografía creada por César Sánchez. Entrando no enlace visualízanse as interactividades en cada 
punto.  

https://view.genial.ly/61bdf9a274907f0e36a54e3a/interactive-content-historia-colores 
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2  Situación de partida. 

2.1  Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais. 

No curso actual no centro hai un total de 20 aulas de referencia: 

 Catro aulas de 1º ESO. 

 Tres aulas de 2º ESO. 

 Tres aulas de 3º ESO. 

 Tres aulas de 4º ESO. 

 Tres aulas de 1º de Bacharelato. 

 Catro aulas de 2º de Bacharelato. 

As aulas de 1º e 2º ESO, son aulas ABALAR, que contan con armarios de carga para os 
netbooks do alumnado, mentres que as aulas do resto de niveis, son aulas Dixitais. Todas elas 
contan con PDI e ordenador do profesorado con conectividade. 

 Existen seis aulas de desdobre  tamén con conectividade e ordenador. 

 Ademais hai as seguintes aulas específicas, todas elas con conectividade , ordenador de 
profesorado e canón: 

 Catro laboratorios. Un deles con 12 equipos con conexión  para o alumnado. 

 Dúas aulas de plástica. 

 Dúas aulas de música. 

 Unha aula de debuxo. 

 Dous talleres con 12 ordenadores cada con conectividade para o alumnado. 

 Tres aulas de informática cun total de 65 ordenadores con conectividade para o alumnado. 

 Catro aulas de apoio para especialistas ( AL e tres PT). Todas elas con PDI e con tres 
portátiles Educa en Dixital. Todas elas con impresora. 

Por último, podemos destacar as seguintes estancias, todas elas con conectividade e equipos: 

 Despachos: dirección, xefatura e vicedirección, secretaría, oficina, orientación, responsable 
UACO.  Neles hai un total de catro impresoras e unha fotocopiadora. 

 Sala de profesorado con tres postos de traballo. 

 Sala de reunións dual con canón e cinco equipos con conexión. 

 Conserxería no que se aloxa a fotocopiadora principal. 

 Once departamentos, todos eles con impresora. 

 Biblioteca. Hai canón, equipo de xestión e catro equipos para alumnado con conexión. 

 Sala de xogos con canón. 

 Aula de idiomas con canón. 
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 Local de radio. 

No centro hai instalados cinco puntos wifi: dous na planta baixa, un no primeiro andar e dous no 
segundo. 

As canles de comunicación empregadas son o correo corporativo, a aula virtual, a páxina web 
do centro, o espazoAbalar, Abalarmóbil, o Sixa (Sistema informático de xestión académica), os 
grupos de whatsapp “Novas” (unidireccional para comunicados dende o equipo directivo) e 
“Usando as TIC” (bidireccional para incidencias TIC das que toma nota o noso coordinador, 
Daniel García Cancio), os diferentes blog (Eramus+, Igualdade, radioChivite, Fiadeiro da Lingua, 
Bibliochivite, etc) e as nosas redes sociais (Facebook e Instagram). 

 Temos un repositorio dos medios dixitais e técnicos cos que contamos no que se recolle tanto 
os activos coma os que están en almacén (equipos de substitución, equipos Educa en Dixital, 
ultraportátiles ABALAR, etc). A maioría das incidencias son comunicadas ao coordinador TIC, 
preferentemente ao través do grupo de whatsapp “Usando as TIC”. A gran maioría son arranxadas 
polo coordinador, as demais poden xerar unha incidencia ao través da UAC ou resoltas polo 
informático contratado. 

 Fundamentalmente, a raíz da pandemia motivada pola COVID-19, houbo que deseñar 
documentos e material asociado co uso das TIC. Así, hai titoriais e vídeos asociados ao emprego da 
Aula Virtual e tamén relación co protocolo de continxencia ou coas NOF asociadas ao ensino a 
distancia: 

https://drive.google.com/file/d/1pKrs6czOZZxb7XlfBaQx78n3ya4N4mp1/view?usp=sharing 

2.2  Fontes empregadas para a análise DAFO. 

Autoavaliación  SELFIE 

Antes de chegar á elaboración da matriz DAFO, houbo que analizar o cuestionario SELFIE 
(Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technology; 
«reflexión persoal sobre unha aprendizaxe efectiva mediante o fomento da innovación a través de 
tecnoloxías educativas»), feito polo equipo directivo, profesorado e alumnado para cada unha das 
etapas.  

A partir dos informes obtidos do cuestionario, obtívose a primeira instantánea do punto no 
que nos atopamos. Da ferramenta SELFIE pódense extraer diferentes baleirados. Un deles é o que se 
reflicte na seguinte táboa, onde se amosa a media das respostas dos membros do equipo directivo, 
profesorado e alumnado para cada unha das etapas en relación a cada unha das áreas sobre as que se 
formularon diversas preguntas: 
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ÁREAS GRUPOS 
ENSINANZAS 

ESO BACHARELATO 

A-Liderado 
Equipo directivo 3.4 3.1 
Profesorado 3.3 3.6 
Alumnado   

B-Colaboración e 
redes 

Equipo directivo 3.1 3 
Profesorado 3.1 3.3 
Alumnado 3.3 2.9 

C-Infraestruturas e 
equipos 

Equipo directivo 3.8 3.9 
Profesorado 3.5 3.6 
Alumnado 3.5 3.4 

D-Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo directivo 4.2 4.4 
Profesorado 3.7 3.8 
Alumnado   

E-Pedagoxía: Apoio e 
Recursos 

Equipo directivo 4.2 4 
Profesorado 3.9 4.2 
Alumnado 4 4.1 

F-Pedagoxía: 
implementación na 

Aula 

Equipo directivo 3.4 3.5 
Profesorado 3 3.6 
Alumnado 3.5 3.3 

G-Prácticas de 
avaliación 

Equipo directivo 3.3 3.3 
Profesorado 2.6 3.1 
Alumnado 3.2 2.8 

H-Competencias 
Dixitais do alumnado 

Equipo directivo 3.5 3.6 
Profesorado 3.2 3.5 
Alumnado 3.6 3.2 

 

 

Autoavaliación  Test de Competencia Dixital Docente 

 

O Test de Competencia Dixital Docente (TCDD) foi a segunda instantánea que tivemos que 
ollar. 

O Marco Europeo para a Competencia Dixital Docente (DigCompEdu), publicado por 
primeira vez en 2017 polo Joint Research Centre da Comisión Europea (Centro Común de 
Investigación), pretende proporcionar un marco de referencia xeral do conxunto de competencias 
dixitais necesarias do persoal docente e específicas para a súa profesión a fin de poder aproveitar o 
potencial das tecnoloxías dixitais para innovar e mellorar a educación. 

Distingue seis áreas diferentes que dan lugar a un total de 22 competencias. 

As áreas son: 

A área 1 (compromiso profesional) está orientada ao contorno profesional máis amplo, é 
dicir, ao uso que fan os e as docentes das tecnoloxías dixitais nas interaccións profesionais cos seus 
compañeiros e coas súas compañeiras, alumnado, familias e outras partes implicadas, para o seu 
propio desenvolvemento profesional individual e para o ben colectivo da organización. 
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A área 2 (recursos dixitais)  ocúpase das competencias necesarias para utilizar, crear e 
compartir de forma eficaz e responsable os recursos dixitais para a aprendizaxe. 

A área 3 (ensino e aprendizaxe)dedícase a xestionar e coordinar o uso das tecnoloxías 
dixitais no ensino e na aprendizaxe. 

A área 4 (avaliación)aborda o uso de estratexias dixitais para mellorar a avaliación. 
A área 5 (capacitación do alumnado)céntrase no potencial das tecnoloxías dixitais para 

mellorar a inclusión, a personalización e a participación activa do alumnado. 
A área 6 (desenvolvemento da competencia dixital do alumnado)detalla as competencias 

pedagóxicas específicas necesarias para promover a competencia dixital do alumnado.Na seguinte 
imaxe amósanse as 22 competencias distribuídas dentro de cada área: 

 

 

Fonte: DigComEdu / ©Unión Europea, autor: Prodigioso Volcán, 2017. 

O modelo de progresión da Competencia Dixital Docente distingue seis etapas diferentes de 
desenvolvemento que se corresponden con seis niveis de competencia 

 

Fonte: DigComEdu /©Unión Europea. Modelo de progresión DigComEdu 
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Dos informes extraídos destacan os seguintes: 

Participación segundo o perfil do profesorado 

 

Puntuación e nivel de competencia de centro 

 

Puntuación e nivel de competencia por etapas 

 

Distribución do profesorado por niveis 
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2.3  Análise DAFO. 

A partir das instantáneas anteriores (SELFIE e TCDD) e outras fontes, o centro xerou unha 
análise DAFO que permite o coñecemento da nosa realidade no eido dixital e facilita a elaboración 
das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver. 

A matriz DAFO obtida foi a seguinte:  

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

Centro ben dotado con 
equipos actualizados e boa 
conexión de rede 

 
 
 
Zonas con pouca cobertura wifi 
 
 
 

PERSOAL DOCENTE 

Claustro con predisposición 
favorable na procura de novas 
formas de ensino con 
Tecnoloxías Dixitais 

Escasa colaboración entre departamentos 
Escasa formación en novas metodoloxías 
Pouco uso de métodos de avaliación 
mediante tecnoloxía dixital 

PERSOAL NON 
DOCENTE 

 

 
 
Escasa formación en recursos dixitais 
 
 
 
 

ALUMNADO 

 
 
 
Favorable ao emprego de 
Tecnoloxías Dixitais 
 
 
 

Pouca participación e desenvolvemento de 
traballo en grupo por medio da tecnoloxía. 
Descoñecemento do que conleva a 
identidade dixital 

FAMILIAS 
Canles de comunicación 
axeitadas 

Fenda dixital  

OFERTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Falta dunha oferta formativa concreta no 
propio centro 
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ORGANIZACIÓN DE 
CENTRO 

Boas canles de comunicación 
interna 
Resolución efectiva das 
incidencias técnicas 

Falta dunha estratexia dixital definida 
Falta de proxectos interdisciplinares 
Ausencia dun espazo de compartición, 
consulta de recursos, repositorios do 
centro ou consulta para a resolución de 
incidencias 

 

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

CATEGORÍAS 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

 
 
 
Entornos virtuais de 
aprendizaxe 
 
Potencial das aulas virtuais 
(comunicacións, feedbacks, 
rúbricas, etc) 
 

Falta de oferta específica en 
formación sobre o emprego 
de tecnoloxías dixitais 
(sinerxias para a aprendizaxe 
mixta) 

LEXISLACIÓN 

Detección por parte do centro da 
fenda dixital. Recoñecemento da 
autoría (licenzas Creative 
Commos) 

 
 
 
Elevada carga horaria que 
impide dispoñer de tempo 
para a exploración do ensino 
dixital 
 
 
 

ANPA 

 
 
 
Creación de Escola de Nais e 
Pais 
 
 
 

Poucos socios. Pouca 
implicación 

CONTORNA 

 
Comunicación fluída con centros 
da contorna (localidade e 
limítrofes) e outros 

Situacións desfavorecidas que 
dificultan o emprego de 
dispositivos propios 

OUTRAS 
ENTIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3  Plan de acción. 

O Plan de Acción establece a definición de 
acadalos obxectivos escollidos. 

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar 
o Plan de Acción deberá ter en conta os recursos materiais e humanos no momento de e
Plan Dixital. 

3.1  Obxectivos, indicadores e accións.

Os obxectivos nacen da DAFO elaborada e deben ser específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes e temporalizados  

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Wikipedia

 

O primeiro que o Equipo de Dinamización do Plan Dixital fixo foi elaborar unha listaxe dos 
obxectivos . Para iso empregouse a feramente BOARD na Aula Virtual. Posteriormente fíxose unha 
selección dun número axeitado obxectivos, catro en total, que garanta 
curso.  

Nas seguintes táboas figuran os obxectivos seleccionados, cos seus indicadores e as acción a 
desenvolver, ademais dos valores de partida e os que se pretenden acadar en relación cos indicadores 
asociados: 
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O Plan de Acción establece a definición de obxectivos e accións que se deben concretar para 
 

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar 
o Plan de Acción deberá ter en conta os recursos materiais e humanos no momento de e

3.1  Obxectivos, indicadores e accións. 

Os obxectivos nacen da DAFO elaborada e deben ser específicos, medibles, alcanzables, 

Wikipedia-CommosFonte: FlickrCreativeCommos 

O primeiro que o Equipo de Dinamización do Plan Dixital fixo foi elaborar unha listaxe dos 
obxectivos . Para iso empregouse a feramente BOARD na Aula Virtual. Posteriormente fíxose unha 
selección dun número axeitado obxectivos, catro en total, que garanta a súa consecución no vindeiro 

Nas seguintes táboas figuran os obxectivos seleccionados, cos seus indicadores e as acción a 
desenvolver, ademais dos valores de partida e os que se pretenden acadar en relación cos indicadores 
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Obxectivo 1: Potenciar a educación STEM 
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Obxectivo 2: Potenciar a comunicación interna. 

 

Obxectivo 3: Formar ao profesorado en novas metodoloxías. 
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Obxectivo 4: Acadar un funcionamento correcto dos equipos das aulas. 

 

3.2  Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas. 

 Parte dos obxectivos escollidos precisan dunha serie de recursos. A maioría dos mesmos están 
ligados á necesidade de equipamento e infraestruturas dixitais.  

 A medida que vaiamos desenvolvendo os obxectivos iremos vendo como, ademais de precisar 
infraestrutura dixital, serán necesarias dotacións de equipamentos como as que xa se definiron no 
proxecto de solicitude para a aula de Polos Creativos, espazo físico que axudará a acadar os 
indicadores específicos para algúns dos obxectivos como poden ser o un e o tres. Para o obxectivo 
dous será máis necesario definir servizos dixitais educativos, que de non seren corporativos deberán 
ter en conta o cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos 
Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD-GDD) e as implicacións que esta lei ten nos centros 
educativos. Pola contra, o obxectivo 4, precisa fundamentalmente dotación orzamentaria para cubrir 
o aspecto de hardware co que está relacionado. 
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4  Avaliación do Plan. 

O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos, 
indicando: 

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

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

 

5  Difusión do Plan. 

Unha vez presentado ao Claustro o Plan Dixital e seren aprobado polo Consello Escolar, 
daráselle difusión e publicidade entre a comunidade educativa mediante a súa publicación na páxina 
web do centro e mediante o espazoAbalar. 
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