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1.

Introdución

1.1. Datos básicos do centro
Nome do centro: CIFP Politécnico de Santiago
Dirección: Avda. Rosalía de Castro N.º 133, 15706, Santiago de Compostela.
Correo: cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal
Páxina web: https://www.politecnicodesantiago.es
Etapas educativas: Formación Profesional de Ciclo Básico, Medio e Superior, Modular,
Distancia, Formación Profesional Dual e Ciclos de Especialización.
Nº de alumnado: 1418 alumnos no curso 21-22.
N.º de profesorado: 118.

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto
Educativo do Centro
Características socioeconómicas e culturais do contexto do centro
As características socioeconómicas e culturais do centro veñen marcadas pola cidade de
Santiago de Compostela, cidade dedicada fundamentalmente ao sector servizos e onde
teñen lugar multitude de eventos culturais celebrados na Cidade da Cultura, Monte do
Gozo e Palacio de Congresos. Os seus principais puntos de referencia socioeconómicos
son os polígonos industriais e comerciais do Tambre, Costa Vella e Sionlla, ademáis do
Polígono industrial do Milladoiro situado en Ames, concello limítrofe. Destaca a
presenza de empresas internacionais como Televés e Finsa e a sede da Radio Televisión
Galega e o centro territorial de RTVE. Ademais conta ca presenza da empresa pública
Retegal que se encarga das redes e servizos de telecomunicacións galegos, o que
favorece un contexto propicio ás comunicacións e a implantación de novas tecnoloxías
dixitáis.
Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.
O principal obxectivo do Plan Dixital e mellorar as competencias dixitais tanto de
alumnado e profesorado como dos procesos administrativos e de xestión do centro.
Para conseguilo debe integrarse en tódolos plans do centro, especialmente no Plan
Anual, Plan TICs e no Plan de Innovación e formación, para que así os obxectivos
plantexados anualmente sexan incluídos xa de partida en todas as actividades
realizadas.
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Como se indica no apartado 3, o Plan Dixital inclúe catro obxectivos que se integran
dentro das distintas áreas do Plan Anual para o curso 22/23:
Fomentar a dixitalización dos procesos administrativos do centro. Aplica ao plan de área
de administración e xestión e ao Plan TICs.
Aumentar o emprego de actividades avaliables nos cursos da AV. A desenvolver dentro
do Plan de Innovación e Formación.
Fomentar o emprego de ferramentas dixitais para a avaliación do alumnado. A
desenvolver dentro do Plan de Innovación e Formación.
Difundir os proxectos de innovación realizados no centro. Integración no Plan TICs e no
Plan de Innovación e Formación.

1.3. Breve xustificación do mesmo
A normativa na que se basea o Plan Dixital do centro é a seguinte:

● 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 20212022

● 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
Para a elaboración do Plan Dixital de centro ao abeiro da Resolución do 3 de
setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional,
creouse un grupo de traballo dentro dun PFPP para a elaboración e dinamización
do Plan. Os membros do grupo de traballo do que forman parte o director do
centro, o xefe de estudios, a coordinadora de Innovación e Formación, o
coordinador TICs, o coordinador da biblioteca e do clube de lectura e a xefa de
departamento da familia de Seguridade e Medio Ambiente.
O Plan Dixital iniciouse realizando a autoavaliación SELFIE en decembro do 2021 e
o test de CDD realizado en febreiro do 2022 a través da aplicación Fprofe.
Analizando os resultados destes tests elaborouse o análise DAFO para
posteriormente definir o Plan de Acción que recolle os obxectivos do Plan Dixital.
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2.

Situación de partida
2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
. Infraestrutura dixital do centro:
- Infraestructura de datos (conectividade e internet): O centro dispon dunha liña
de fibra óptica con proveedor de licitación por concurso, sendo o administrador a
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). A velocidade da
rede e de 1 Gbps, ás veces insuficiente cando todos os equipos do centro están
conectados e empregando ferramentas que xeneran moito tráfico de datos como
as videoconferencias e os exámenes en liña.
- Infraestrutura de voz (telefonía): Emprego de VoIP sobre a liña de fibra óptica.
Todos os departamentos, oficinas, conserxerías e talleres principales teñen un
terminal telefónico dixital ca súa extensión correspondente. Ademáis simúlanse
tres líñas analóxicas para o emprego nas actividades de ensino-aprendizaxe na
familia de Electricidade e Electrónica.
- Electrónica de rede:
O centro dispón de cinco armarios de comunicacións: un armario central ubicado
en secretaría con 6 switches e catro racks secundarios nas zonas de:
· Conserxería cun switch que da servizo ás wifis do centro.
· Biblioteca (1 switch).
· Pasillo talleres (3 switches).
· Automoción (3 switches).
· Pabillón (1 switch).
Os switches destes armarios deberían incorporar tecnoloxía STP (Spanning Tree
Protocol) ou Storm Control, para asegurar que as distintas zonas da rede son
independentes e non afectan ao tráfico das restantes zonas.
A maioría destes armarios non están en zonas axeitadas e sería desexable unha
reubicación e rediseño do reparto, partindo dun armario de comunicacións
central ubicado en conserxería e un cableado troncal en fibra óptica monomodo
para dar servicio aos distintos racks da instalación.
- Conexións cableadas: O centro conta cas tomas de rede necesarias dacordo aos
equipos que hai en cada aula ou departamento. A maior parte do cableado está
trazado en Cat5e quedando algúns tramos de categorías anteriores xa obsoletos.
Os cableados entre armarios non son axeitados tanto polo tráfico que soportan
como polas distancias que cubren.
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O cableado e tomas deberían ser Categoría 6 para asegurar unha infraestructura
de rede certificada de Clase E segundo a ORDE de 19 de setembro de 2016 pola
que se aproba a guía de especificacións das infraestructuras de
telecomunicacións na Administración Xeral e nas entidades instrumentáis do
sector público autonómico de Galicia.
- Conexión sen fíos: O centro conta con dúas redes Wifi (“ED15015767” do 2005 e
“edu.xunta.es” do 2021) ambas dependentes da mesma liña principal e
administradas pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(Amtega).
A rede do 2021 completa a cobertura da rede do 2005, pero ao ser dependente
da conectividade cableada sufre cortes e ralentizacións de velocidade.
Como consecuencia nas deficiencias na conectividade e na infraestructura de
rede, a conexión sufre continuos cortes e ralentizacións que impiden levar a cabo
tarefas dixitáis nas actividades de ensino-aprendizaxe, principal obxectivo da
implantación do Plan Dixital.
Debido a esta necesidade da mellora da infraestructura da rede e da
conectividade do centro enviouse unha solicitude a Unidade de Atención a
Centros (UAC) o 21/12/2021 (Ticket 891995).
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● Equipamento dispoñible no centro:
CATEGORÍA

Aula

Equipamento

A11
A12
A13
Aula de informática

A23
A25
MULTIMEDIA
CALIDADE INNOV.
DPTO ELEC01
DPTO ELEC02
DPTO FME
DPTO FOL

Equipos para uso na sala
de profesorado e
departamentos

DPTO MADEIRA
DPTO QUÍMICA
DPTO AUTO

Postos de traballo de
xestión e administración
do centro
Uso na biblioteca ,
consulta no hall e aula
de emprendemento
Aula – Taller de FP

23 PCs e 1
proxector
23 PCs e 1
proxector
23 PCs e 1
proxector
23 PCs, 1
proxector
1 PCs, 1 proxector
25 PCs, 2
proxectores, 2
impresoras
3 PCs, 1
impresora.
8 PCs, 1
impresora.
8 PCs, 1 proxector,
1 impresora.
6 PCs, 1
impresora.
5 PCs, 1
impresora.
4 PCs, 1
impresora.
7 PCs, 1
impresora.
6 PCs, 1
impresora.

DPTO
1 PC, 1 impresora.
ORIENTACIÓN
DPTO
1 PCs, 1
COORDINACIÓN
impresora.
EMPRENDEMENTO
DPTO RELACIÓN
1 PCs, 1
CON EMPRESAS
impresora.
Sala de
1 PC, 1 portátil, 2
profesorado
proxectores
DIRECCIÓN
5 PCs, 1 impresora
OFICINA

3 PCs, 1 impresora

CONSERXERÍA

2 PCs
1 Pcs, 1 proxector,
1 impresora.
4 PCs

BIBLIOTECA
HALL
EMPREDEMENTO
DOMÓTICA
EA01

2Pcs, 1 impresora.
21 PCs, 1
proxector
17 Pcs, 1
proxector, 1
impresora.
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Ano Exp.

Fabricante

Estado

2016/2017

HP

Aceptable

2017

HP

Aceptable

2017

HP

Aceptable

2006/2007

DELL

Obsoleto

DELL
2016

HP

Aceptable

2006

DELL

Obsoleto

2005
2005

Obsoleto
HP

Obsoleto

Moi
obsoleto
2020

HP

2016

HP

Q MIC

23 PCs, 1
proxector
23 PCs, 1
proxector
23 PCs, 1
proxector
23 PCs, 1
proxector
12 Pcs, 1
proxector, 1
impresora.
11 Portátiles, 1
impresora.
22 Portátiles, 1
proxector
15 PCs, 1
proxector, 1
impresora
23 PCs, 1
proxector
20 PCs, 1
proxector, 1
impresora
24 PCs, 1
proxector, 1
impresora
23 PCs, 1
proxector
1 PC, 1 Impresora
23 PCs, 1
proxector, 2
impresoras
23 PCs, 1
proxector, 1
impresora
23 PCs, 1
proxector, 1
impresora
23 PCs, 1
proxector, 1
impresora
1 Pcs, 1 proxector,
1 impresora.
23 PCs, 1
proxector
23 PCs, 1
proxector, 1
impresora
23 PCs, 1
proxector, 1
impresora
22 PCs
23 PCs, 1
proxector, 2
impresora, 1
pizarra dixital
1 PCs,

QL INS

9 PCs, 1 proxector.

QL11

1 PCs, 1 proxector.

EA14
EA15
EA16
EA17
EICT
ET01
ET02
ET03
ET04
ET05
ET11
ET12
FOGAR DIXITAL
FA21
FA22
FA26
FA27
FP BÁSICA
MADEIRA
MAD. PAVILL 2PL
MAD. PAVILL
MA11
MECA2 A. TEC
MA24
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2020

HP

2017

HP

2016

HP

2016

HP

2016

HP

2017

HP

2016

HP

2016

HP

2016

HP

2017

HP

2017

HP

2017

HP

2012

FUJITSU

2020

HP

2017

HP

2016

HP

2017

HP

2012/2014/2
017

FUJITSU/HP

Aula dixitalizada

QL12

2 PCs, 1 proxector

QL13

1 PCs, 2 proxector

QL14

3 PCs, 1 proxector

AULA MOTORES

1 PCs, 1 proxector.

AULA PINTURA

1 PCs, 1 proxector.

AULA TRANMIS

1 PCs, 1 proxector.

CHAPA

1 PCs, 1 proxector.

TALLER PINTURA

2 Pcs.

TOYOTA

1 PCs, 1 proxector.
25 PCs, 2
proxector, 1
impresora, 1
pizarra dixital

SCHNEIDER

Equipos ultraportátiles
para préstamo do
alumnado

80 PORTÁTILES

2021

ACER

Bo estado

● Servizos dixitais educativos:
- Páxina web do centro: https://www.politecnicodesantiago.es/
- Aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/cifppolitecnicosantiago/aulavirtual/
- Aula virtual distancia: https://www.edu.xunta.gal/fpadistancia/login/index.php
- Agueiro :https://www.edu.xunta.gal/agueiro
- EspazoAbalar : https://www.edu.xunta.gal/abalar
- Redes sociais:
Instagram: https://www.instagram.com/politecnicodesantiago/
Facebook: https://www.facebook.com/politecnicodesantiago/
Telegram: https://t.me/Erasmusplus_polisanteu
- Canal propio de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC-SpxlIZhGWXF9G0CiaFWag

● Xestión do mantemento do equipamento do centro.
A xestión do mantemento do equipamento do centro e levada a cabo pola
coordinación das TIC do centro, sendo a empresa externa “ITJ informática” quen
executa o citado mantemento e a Unidade de Atención a Centros (UAC) nos casos
específicos .
Dependente da web do centro atópase un enlace con un formulario para o
mantemento das TIC (https://www.politecnicodesantiago.es/gl/formulario_tics),
que é empregado por parte dos usuarios para informar de calquera incidencia.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
Resumo das áreas do informe de Autoavaliación SELFIE:
Ensinanzas
Areas

A -Liderado

B- Colaboración e redes
C- Infraestruturas e
Equipos
D- Desenvolvemento
profesional continuo
E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos
F- Pedagoxía:
Implementación na aula
G- Prácticas de avaliación
H- Competencias dixitais
do alumnado

Grupos

Primaria

ESO

Bacharelato

Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado

Ed. Post
sec.

FP
3.2
2.8
3.4
2.9
2.7
3.4
3.2
3.1
3.5
3.3
3.9
4.1
3.9
3.4
3.5
3.4
3
3.2
3
3.4
3.2
3.1

Test CDD:
1.3. Participación segundo perfil do profesorado
DEFINITIVO

N.º profesorado que participa

N.º profesorado total

% participación

38

68

55,9%

PROVISIONAL

12

22

58,3%

INTERINO

14

24

54,3%

SUBSTITUTO

9

13

54,5%

DESPRAZADO

-

-

69,2%

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

82,6

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

80,1

Integrador/a (B1)

80,2

Integrador/a (B1)

ESO
BAC
F.P

2.3. Distribución do profesorado por niveis
Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1

3

4,1%

A2

20

27,4%

B1

27

37%

B2

14

19,2%

C1

9

12,3%

C2

-

-

TOTAL

73

100,00%
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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.
INTERNOS

FORTALEZAS
O 100% das aulas polivalentes teñen equipamento
informático para alumnado e profesorado.

INFRAESTRUTURASEQUIPAMENTO

DEBILIDADES
Falta de pizarras dixitais e equipos audiovisuais.
O acceso pouco fiable ou lento a Internet dificulta a
ensinanza-aprendizaxe con tecnoloxías dixitais.
No centro non existen para todo o profesorado
dispositivos dixitais para o emprego na ensinanza e
labor docente.

O profesorado emprega recursos educativos en liña para
a súa labor docente
Empréganse as tecnoloxías dixitais para a adaptar o
método de ensinanza ás necesidades do alumnado.

CATEGORÍAS

PERSOAL DOCENTE

O profesorado ten opción de solicitar e formarse en
tecnoloxías dixitáis específicas.
Moito do profesorado emprega entornos virtuáis de
aprendizaxe co alumnado.
Moito do profesorado emprega tecnoloxías dixitáis para
avaliación do alumnado.
Empréganse plataformas educativas e/ou outros
recursos dixitais por parte do alumnado e profesorado
de xeito colaborativo.
O profesorado emprega datos dixitais sobre a
experiencia de aprendizaxe do seu alumnado.

Tanto o equipo directivo como profesorado e alumnado
consideran que non se debate sobre as vantaxes e
desvantaxes da ensinanza e o aprendizaxe con
tecnoloxías dixitais
Non se utilizan REA por parte do profesorado.
O profesorado non fomenta suficientemente a
participación do alumnado en proxectos
interdisciplinares empregando as tecnoloxías dixitais.
Non se usan tecnoloxías dixitais para que o alumnado
reflexione sobre a súa aprendizaxe.
Non hai moito debate e ou reflexión sobre o uso das
tecnoloxías.
Insuficiente divulgación e promoción dixital das
actividades realizadas no centro.
Parte do profesorado non emprega recursos dixitais
para a avaliación.

PERSOAL NON DOCENTE
O alumnado non aprende a actuar de xeito seguro e
responsable en internet.
Parte do alumnado fai un uso non correcto de Internet.

ALUMNADO

FAMILIAS

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

CATEGORÍAS

EXTERNOS
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Páxina Web e redes sociais do centro xestionadas con
eficiencia.

OPORTUNIDADES
O profesorado ten acceso a cursos e programas de
formación continua promovidos pola administración
educativa.
A administración dotou de puntos de acceso Wifi e rede
cableada a todo o centro.

Non existe unha estratexia dixital de centro.
No centro o profesorado non ten tempo para mellorar o
método de ensinanza con tecnoloxías dixitais.
Falta de dixitalización dos procesos internos do centro.

AMEAZAS
Non existen no centro dispositivos portátiles para que
o alumnado leve a casa se é necesario.
A infraestrutura da rede do centro está obsoleta e non
é escalable.
O ancho de banda é insuficiente para a demanda do
centro, producíndose cortes no acceso a Internet.
As actividades de ensino-aprendizaxe de certos ciclos
tecnolóxicos requiren facer actuacións sobre a rede.
Estas actuacións poden afectar negativamente ao

Pax 11 de 20

funcionamento normal da rede.
A administración educativa non facilita tempo no
horario do profesorado para explorar e desenvolver
ferramentas e contidos dixitais para o ensinoaprendizaxe.
Limitación e dificultades para adaptar a rede ás
necesidades educativas do centro.
As aplicacións empregadas (programacións, xade,
calidade, aula virtual,…) non están interconectadas e se
duplican tarefas.
O profesorado non dispón dun ordenador de traballo
para cada un.

LEXISLACIÓN

CONTORNA

Non centro inténtanse respetar os dereitos de autor e
licencias de uso na realización das actividades de ensino
aprendizaxe con tecnoloxías dixitais.
Boa relación coas empresas colaboradoras onde se
realizan as FCT e os ciclos de DUAL.

ANPA

OUTRAS ENTIDADES

Existe cultura de traballo colaborativo en rede coas
empresas colaboradoras
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3.

Plan de Acción
3.1 Obxectivos, indicadores e accións

O Plan de acción foi elaborado a partir do análise DAFO sendo a secuencia de pasos seguida
para a súa elaboración a seguinte:
- Establecéronse as áreas prioritarias segundo o criterio do equipo de dinamización do Plan
Dixital.
- Determináronse os obxectivos das debilidades máis destacables a correxir.
- Concretáronse os indicadores e os seus valores de partida e de chegada.
- Determináronse as accións necesarias para conseguir cada obxectivo plantexado.
Para cada un dos catro obxectivos plantexados elaborouse unha táboa onde queda recollida
toda a información. A mesma táboa empregarase posteriormente para facer o seguimento na
fase de avaliación do Plan.
Estas catro táboas móstranse a continuación:
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Táboas dos obxectivos do Plan de Acción

Responsable:

OBXECTIVO 1: (1)

Nº de actividades avaliables creadas por cada profesor/a participante

Equipo Directivo e coordinación do GT

Aumentar o emprego de actividades avaliables nos cursos da AV (E3)

Non
acadado

Acadado

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

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2)

0 actividades avaliables creadas por cada profesor/a participante

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)

21/06/23

Valor de partida: (3)

Ordenadores,
acceso a Internet,
asignación OAs GT/Seminario,
plataforma FPROFE.

RECURSOS NECESARIOS (8)

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DATA PREVISTA
FIN (7)
Xuño-Setembro
2022

30/10/22

21/06/23

Ordenadores,
acceso a Internet,
Aula Virtual do centro.

Pendente

Aprazada

Realizada

Pendente

Aprazada

Realizada

Pendente

Aprazada

Realizada

ESTADO (10)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

3 actividades avaliables creadas por cada profesor/a participante

Profesorado do GT

Equipo Directivo
Coordinador do GT

Equipo Directivo

RESPONSABLES (6)

Valor previsto e data: (4)

DESCRICIÓN (5)
AO1.1:Informar ao Claustro da
Creación do GT/Seminario e solicitar
a participación do profesorado.
AO1.2:Crear un GT/Seminario
asociado á liña 1 de Plan Dixital do
PFPP para formación de deseño de
actividades avaliables na AV
AO1.3:Crear actividades avaliables
nos cursos da AV
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Responsable:

OBXECTIVO 2: (1)

Nº de libros de cualificación configurados por cada profesor/a participante

Equipo directivo e coordinación do GT

Fomentar o emprego de ferramentas dixitais para a avaliación do alumnado (G1)

Non
acadado

Acadado

Área/s de mellora: Prácticas de avaliación (G)

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2)

0 libros de cualificación configurados por cada profesor/a participante

RECURSOS NECESARIOS (8)

Ordenadores,
acceso a Internet,
asignación de OAs GT,
plataforma FPROFE.
Ordenadores,
acceso a Internet,
Aula Virtual do centro.

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)

Pendente

Aprazada

Realizada

Pendente

Aprazada

Realizada

Pendente

Aprazada

Realizada

ESTADO (10)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

21/06/23

Valor de partida: (3)

Xuño 2023

30/10/22

Xuño-Setembro
2022

DATA PREVISTA
FIN (7)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

1 libro de cualificación configurado por cada profesor/a participante

Profesorado do GT.

Equipo Directivo,
Coordinador do GT.

Equipo Directivo.

RESPONSABLES (6)

Valor previsto e data: (4)

DESCRICIÓN (5)
AO2.1:Informar ao Claustro da
Creación do GT e solicitar a
participación do profesorado.
AO2.2:Crear un GT asociado á liña 1
de Plan Dixital do PFPP para
formación de deseño de actividades
avaliables na AV.
AO2.3: Configurar libros de
cualificación nos cursos da AV.
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Responsable:

OBXECTIVO 3: (1)
N.º de procesos administrativos dixitalizados

Equipo directivo

Fomentar a dixitalización dos procesos administrativos do centro (A1)

Non
acadado

Acadado

Área/s de mellora: Liderado (A)

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2)
Sen datos

RECURSOS NECESARIOS (8)
Ordenadores,
acceso a Internet,
ferramentas ofimáticas.
Ordenadores,
acceso a Internet,
ferramentas ofimáticas.
Ordenadores,
acceso a Internet, ferramentas
ofimáticas.

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)

Pendente

Aprazada

Realizada

Pendente

Aprazada

Realizada

Pendente

Aprazada

Realizada

ESTADO (10)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

21/06/2023

Valor de partida: (3)

Xuño 2023

Decembro 2022

Setembro 2022

DATA PREVISTA
FIN (7)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

2 procesos administrativos dixitalizados

Equipo directivo,
Coordinador TICs.

Equipo directivo,
Coordinador TICs.

Equipo directivo,
Coordinador TICs.

RESPONSABLES (6)

Valor previsto e data: (4)

DESCRICIÓN (5)
AO3.1: Decidir que procesos
administrativos son suscetibles de
dixitalización
AO3.2: Definir os protocolos e
ferramentas de dixitalización para
cada un dos procesos seleccionados.

AO3.3:Implantar a dixitalización dos
procesos seleccionados.
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Responsable:

OBXECTIVO 4: (1)
Nº. de proxectos publicados e difundidos

Equipo directivo

Difundir os proxectos de innovación realizados no centro (D3)

Non
acadado

Acadado

Área/s de mellora: Desenvolmento Profesional Continuo (D)

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2)
0 proxectos publicados e difundidos.

RECURSOS NECESARIOS (8)

Ordenadores,
acceso a Internet.
Ordenadores,
acceso a Internet,
xestor de correo,
pendrives.

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)

21/06/23

Valor de partida: (3)

Outubro 2022

DATA PREVISTA
FIN (7)

ACCIÓNS A DESENVOLVER

4 proxectos publicados e difundidos.

Equipo directivo,
Coordinador TICs,
Coordinador
Innovación.

Decembro 2022

Xuño 2023

Ordenadores,
web do centro,
plataforma Agueiro.

Pendente

Aprazada

Realizada

Pendente

Aprazada

Realizada

Pendente

Aprazada

Realizada

ESTADO (10)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

Valor previsto e data: (4)

AO4.1: Seleccionar os proxectos de
innovación premiados a publicar.

Equipo directivo,
Coordinador TICs,
Coordinador
Innovación.

RESPONSABLES (6)

AO4.2: Recopilar documentación e
memorias dos proxectos
seleccionados.

Equipo directivo,
Coordinador TICs,
Coordinador
Innovación.

DESCRICIÓN (5)

AO4.3: Publicación e difusión dos
proxectos na web do centro e en
Agueiro.
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3. 2 Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
Para levar a cabo os obxectivos do Plan Dixital sería necesario e prioritario a
mellora da infraestrutura da rede do centro e sería recomendable a provisión de
equipamento para aquelas aulas e talleres que non contan con él ou o que teñen
está obsoleto.
Todas estas necesidades quedan reflectidas na seguinte táboa:
Infraestrutura

Necesidades

Infraestructura da rede

E prioritario a realización dun proxecto de mellora da
infraestrutura da rede do centro.
Ante esta necesidade enviouse unha solicitude á
Unidade de Atención a Centros (UAC) o 21/12/2021
(Ticket 891995).

Cableado

Actualización do cableado e tomas a Categoría 6, para
ter conectividade de Clase E segundo a ORDE de 19 de
setembro de 2016 (Guía de especificacións das
infraestruturas de telecomunicacións na Administración
Xeral e nas entidades instrumentais do sector público
autonómico de Galicia).

Equipamento dos armarios

Redeseño do armario de comunicacións engadindo
un cableado troncal en fibra óptica monomodo
entre os distintos racks.
Os switches deberían incorporar tecnoloxía STP
(Spanning Tree Protocol) ou Storm Control, para
asegurar independencia entre o tráfico das
distintas zonas do centro.alación.

Conectividade

Ampliación da conectividade debido a elevada
demanda de tráfico das aulas do CIFP, especialmente
durante os exames en liña e no traballo ca aula virtual
durante o horario lectivo.

Equipamento
Ordenadores de
sobremesa

Cantidade
100

Usos do equipamento
Para a realización de tarefas administrativas por parte do
profesorado así como a creación de contidos didácticos
dixitais.

Portátiles para as
aulas

25

Para práctica do alumnado co fin de que desenvolvan a
competencia dixital a través da realización das actividades de
ensino-aprendizaxe empregando medios dixitais.

Tablets

20

Para o uso do profesorado cando as actividades de ensinoaprendizaxe propostas requiran do uso deste tipo de
dispositivos dixitais.

Pax 19 de 20

4.

Avaliación do plan

O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución dos
obxectivos marcados será:
- 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.
- 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 para as seguintes revisións do plan.

5.

Difusión do plan

O protocolo para a difusión e publicidade do plan dixital entre toda a comunidade
educativa será o seguinte:
En xuño o Plan dixital será aprobado pola dirección do centro unha vez oído o claustro e
será elevado como informe ao Consello Social.
Ademais nos claustros de xuño e setembro informarase da implantación do Plan e da
creación das liñas correspondentes do PFPP para que aquel profesorado interesado se
integre nos grupos de traballo/seminarios.
Xa como actualmente se está levando a cabo co documentos asociados ao Plan e o resto
de documentos do centro, estes serán publicados na páxina web e puntualmente se
informará no apartado de novas, das accións e actividades realizadas.
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