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1.

Introdución

1.1. Datos básicos do centro
O IES Lauro Olmo está situado no Concello do Barco de Valdeorras (Ourense), na
Rúa Calabagueiros s/n. O centro imparte clases nas etapas educativas de ESO,
Bacharelato, Educación Secundaria de Adultos, catro ciclos de Formación
Profesional de grao medio e un de Ciclo de Formación Profesional de grao
superior. É, ademáis sede da delegación en Valdeorras da Escola Oficial de
Idiomas e imparte clases nas linguas de inglés e francés. Ten uns 570 alumnos e
60 profesores.

1.2. Contextualización do Plan
Proxecto Educativo do Centro

Dixital

no

centro.

Contribución

ao

O Instituto de Educación Secundaria Lauro Olmo está situado no municipio de O
Barco de Valdeorras. Vila situada no val do Sil e rodeada de montañas. É a
poboación máis importante e o motor socioeconómico e cultural da comarca
valdeorresa.
O centro está na rúa Calabagueiros s/n de O Barco de Valdeorras, fronte ó
pavillón polideportivo, ó centro de saúde e ó Centro de Formación do
profesorado. A un lado ten o campo de fútbol de Calabagueiros e ó outro lado o
CEIP Condesa de Fenosa.
O entorno do centro é unha zona escolar onde están ubicados a maioría dos
centros educativos de O Barco, o CEIP Condesa de Fenosa, que está adscrito a
este Instituto, o I.E.S Martaguisela e o CEIP Julio Gurriarán.
O Instituto de Educación Secundaria Lauro Olmo, recolle alumnado procedente da
propia localidade e de distintos pobos das proximidades. O Barco é a localidade
máis dinámica da comarca de Valdeorras, conta cunha poboación duns 14.000
habitantes, pero a súa poboación flotante é moito maior. É o eixe vertebrador
da vida da comarca valdeorresa.
O motor económico é a industria da louxa, que proporciona traballo a unha gran
parte da poboación, e atrae traballadores doutras zonas de Galicia de España e
tamén do estranxeiro.
Outros sectores relevantes a nivel
construción e o sector servizos.

socioeconómico

son

o

da

viticultura,

En O Barco están os Xulgados, Facenda, delegacións de Presidencia, Hospital
comarcal, entidades bancarias,hostelería e comercio en xeral, o que da un gran
dinamismo á vila.
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Os sectores económicos exercen unha atracción de poboación de fora o que fai
que o noso centro como os da bisbarra reciba alumnado de máis de quince
nacionalidades, sobre todo de Portugal, Sudamérica e paises do leste de Europa,
e ata con algúns asiáticos.
O centro participa cada ano en diversos programas de formación dentro do PFPP,
ademáis de participar en: Plambe, Club de Ciencia, programa Xogade, plans
proxecta, programa Edureferentes Contratos programa RecuperaT e conviveT,
programas de Eduemprende e moitos otros que impulsa a Consellería de Educación,
o ministerio de Educación e empresas e fundacións privadas, tanto de nivel
nacional, como galego e comarcal.
O plan dixital é aplicable e, esperamos útil para
desenvolvemento de calquera destos programas e proxectos.

a

utilización

e

Na programación xeral anual do centro para o curso 22/23, pensamos incluir, coa
participación do claustro e CCP, o plan dixital do centro como ferramenta e
contido transversal en proxectos curriculares e extracurriculares, ademáis de
utilizalo como instrumento en actividades de formación do profesorado e
comunicación coa comunidade escolar.

1.3.

Breve xustificación do mesmo

Para a contextualización normativa temos que referirnos aos seguintes epígrafes
lexislativos:

•

Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132
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

da LO 2/2006, de 3 de maio, de
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1.4. Proceso de elaboración
A elaboración do Plan levouse a cabo, mediante a creación dun grupo de traballo
e un PFPP, no que participou profesorado do centro, en coordinación co asesor
do CFR e baixo a orientación e supervisión do mentor asignado. Entre os meses
de outubro de 2021 e xuño de 2022 desenvolvéronse, as fases de traballo para
chegar á redacción final do Plan no documento que aparece.
Durante ese periodo tamén tiveron lugar reunións informativas aos órganos de
coordinación docente do centro: Comisión de Coordinación Pedagóxica, Claustro,
reunións de titores e xuntas de avaliación.
Ao final de curso tomouse a decisión de continuar co grupo de traballo para o
seguimento e desenvolvemnto do plan.

2.

Situación de partida

Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
EQUIPAMENTO
Ademais dos equipos informáticos ao dispor dos ciclos formativos nos edificios
anexos B e C, no edificio principal - onde se imparten os cursos da ESO e
Bacharelato, ensinanzas de adultos, ZM de atención a persoas en situación de
dependencia e EOI - o centro dispón do seguinte equipamento informático:
Catro aulas de informática:

•

Aula-A15, situada na primeira planta do edificio, equipada con 20 postos
de traballo e equipo de profesor coa última versión da maqueta Abalar.
Con videoproxector, pantalla, sistema de audio, pero sen PDI (pizarra
dixital interactiva). Empregada habitualmente pola ESO e Bacharelato.

•

Aula-A25, situada na segunda planta do edificio, equipada con 20 postos
de traballo e equipo de profesor coa última versión da maqueta Abalar.
Con videoproxector, pantalla, sistema de audio, pero sen PDI (pizarra
dixital interactiva). A aula destínase normalmente aos alumnos de
tecnoloxía da ESO, dando servizo a outras materias de ESO e Bacharelato
nas horas nas que non hai Tecnoloxía.

•

Aula-A27,

adicada a TICs e Tecnoloxía Industrial de Bacharelato,
equipada con 20 postos de traballo con W10 Pro pero con software libre na
súa meirande parte:
LibreCAD, FreeCAD, LibreOffice, Gimp, Inkscape,
Lazarus, Processing, MyOpenLab, etc. así como parte do software
dispoñible na propia maqueta Abalar. Con equipo de profesor conectado ao
kit dixital PDI Multiclass 780 DUAL e videoproxector EPSON EB-570,
contando ademais cun videoproxector e pantalla auxiliar. Conta ademais
con varias impresoras 3D.
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•

Aula-InfC,

adicada ao ZM de atención a persoas en situación de
dependencia e a outras materias de ESO e Bacharelato. Dotada con 24
equipos con W10, videoproxector, taboleiro dixital e sistema de audio.

Neste mesmo edificio, tódalas aulas de ESO e Bacharelato - trece en total dispoñen do kit dixital (portátil Lenovo ThinkPad L540, PDI Multiclass 780
DUAL, videoproxector EPSON EB-570 e caixa de conexionado) e ademais, como
medidas Covid, dotouse ao comedor e á antiga biblioteca co correspondente
portátil de profesor, pantalla motorizada, videoproxector, sistema de audio e
conexión cableada a internet, para impartir segundo de Bacharelato tecnolóxico
e 2º ESO C respectivamente. O mesmo equipamento está dispoñible na aula de
música e na aula de reforzo A28.
O centro conta ademais con 5 equipos na sala de profes, escáner, e conexión
coas impresoras de conserxería, así como 4 equipos na nova biblioteca - ao
dispor do alumnado - xunto co equipo adicado á xestión do préstamo de libros.
O salón de actos, recentemente reformado está equipado con portátil,
videoproxector, sistema de audio, megafonía cableada e inalámbrica, mesa de
control de luces RGB do escenario, mandos de control por zonas de luces RGB do
teito, pantalla motorizada, telón do escenario motorizado, e conexión a
internet cableada e inalámbrica.
En oficinas, e despachos, o centro conta con 7 equipos con acceso a internet e
conexión coas impresoras de conserxería e secretaría para impresión e escaneado
en rede. Ademais, cada departamento - que na súa maior parte están no edificio
principal - dispón do seu correspondente equipo con conexión cableada a
internet.
Coa incorporación do centro ao proxecto E-Dixgal no curso 2021-2022 para 1º
ESO, dotouse ao centro, con moito retraso por certo, de tódala infraestrutura
asociada ao proxecto. Neste primeiro paso: case trinta puntos de acceso á rede
wifi Abalar e wifi edu.xunta.es repartidos estratéxicamente por tódalas
instalacións, servidor E-Dixgal, e carro de carga de equipos de alumnado en 1º
ESO A e 1º ESO B. Entregáronse ademáis 44 equipos de alumnado dos 49 recibidos
e 9 equipos de profesorado.
O centro conta ademáis con tres puntos de acceso Wifi Siega, na sala de
profesores, na antiga biblioteca e no salón de actos. Estes dous últimos
alimentados por PoE.
No seu día solicitouse a asignación dinámica de IPs, o que diminuíu
considerablemente os problemas de duplicado das mesmas, contando ademais cun
rango de direccións estáticas reservadas especialmente para as impresoras de
conserxería e os equipos dos despachos e secretaría.
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A finais do ano 2019, técnicos de R - en colaboración co coordinador E-Dixgal
do centro que fixo un plano de toda a estrutura da rede e axudou á súa
localización nos diferentes edificios e aulas - cambiaron equipos vellos por
equipos xestionables mellorando en gran medida a calidade de acceso a internet
e axudando á detección rápida de avarías, como ata entón a repetida existencia
de bucles. Calidade que recentemente mellorou coa migración de R a Movistar
asociada neste caso a un considerable aumento da velocidade de conexión, tanto
de subida como de baixada.

MANTEMENTO DE EQUIPOS
O coordinador E-Dixgal, en colaboración con algunha empresa externa en casos
puntuais, encárgase do mantemento dos equipos informáticos do centro,
especialmente no edificio principal onde se imparte a ESO, Bacharelato, ZM de
atención a persoas en situación de dependencia, ensinanzas de adultos e EOIs. O
mantemento dos equipos correspondentes aos ciclos formativos, situados nos
edificios B e C son habitualmente xestionados polos propios departamentos
didácticos, agás incidencias que afecten ás infraestructuras do propio centro.
O coordinador E-Dixgal é o encargado de xestionar coa UAC ou co servizo Premium
de E-Dixgal, tódalas incidencias detectadas, tanto nas propias infraestruturas
como nos equipos de alumnado e profesorado. A xestión interna das incidencias
realízase a través dun formulario online ao que todo o profesorado do centro
pode ter acceso dende a SALA DE PROFES VIRTUAL dispoñible na aula virtual
corporativa.
O coordinador E-Dixgal é o encargado da xestión e mantemento da páxina web do
centro e da aula virtual corporativa, colaborando ademáis na xestión das
diferentes redes sociais do centro ou en outros espazos dixitais xestionados
polos departamentos didácticos, biblioteca, equipo de normalización, club de
letras, club de ciencias, etc.

PÁXINA WEB E AULA VIRTUAL
A páxina web do centro está aloxada no dominio ieslauroolmo.gal estando
pendente a migración ao dominio oficial edu.xunta.gal/centros/ieslauroolmo
proporcionado pola Consellería. Dita migración xa se realizou para a aula
virtual unha vez que se actualizou o sistema por parte da Consellería á versión
Moodle 3.3 e posteriores. Configurouse dende cero a aula virtual no dominio
oficial, e en colaboración co CFR de Ourense a través da súa extensión no Barco
formouse, por parte do coordinador E-Dixgal do centro, á maior parte do
profesorado durante o último trimestre do curso 2019/2020 e os dous primeiros
trimestres do curso 2020/2021.
Ademais, o coordinador E-Dixgal e profesor de Tecnoloxía deseñou varios
cursoTitoriais dispoñibles en aberto na aula virtual para toda a comunidade
educativa con licenza Creative Commons.
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O obxectivo foi axudar ao profesorado no proceso de creación de cursos,
matriculación de alumnado e creación de contidos no entorno Moodle. O seguinte
paso será elaborar un manualTIC orientado ao alumnado e ás súas familias.

PROTOCOLOS DO CENTRO RELACIONADOS COAS TIC
Páxina web do centro - https://www.ieslauroolmo.gal/
Aula virtual - https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslauroolmo/aulavirtual/
Documentos do centro - https://www.ieslauroolmo.gal/?page_id=380
Sala de profes virtual – Menú Profesorado da Aula virtual corporativa

PROPOSTAS DE MELLORA
Actualización de equipos nas aulas de informática A15 e A25, posto que estamos
a traballar cos equipos DELL Optiplex 740 e 745 bastante vellos e pouco
potentes para mover con soltura a derradeira versión da maqueta Abalar.
Instalación de PDI e sistema de audio nesas aulas.
Instalación de PDI e sistema de audio na aula de música.
Mellora do sistema de audio en tódalas aulas de ESO e Bacharelato dada a pouca
fiabilidade do sistema proporcionado polas PDIs Multiclass 780 DUAL.
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2.1. Fontes empregadas para a análise DAFO
Autoavaliación SELFIE: Consideramos interesante incluir a información do
resumo das áreas do informe SELFIE de cada etapa educativa na seguinte táboa:
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

4,4
3,2

Ensinanzas
Bacharelat
o
4,6
3,5

4,4
3,1

3,4
2,9
2,9
4,4
3,4
3,2
3.8
3.3

4,3
3,2
1,9
4,7
3,7
2,8
4,7
3,2

4,2
3,1
2,9
4,6
3,2
3,1
4,6
3,2

4,4
3,8
4,0
4,5
3,4
3,4
4,1
2,7
2,9
4,1
3,2
3,1

4,7
4,1
3,7
4,9
3,8
3,1
4,7
3,4
2,5
4,6
3,8
2,8

4,8
4,1
3,7
4,8
3,8
3,2
4,6
3,2
2,9
4,6
3,4
3,0

Primaria

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

ESO

Ed. Post
sec.

FP

Test CDD: Recóllese a información das táboas 2.1, 2.2 e 2.3 do informe grupal
do TestCDD de centro. Tamén reflíctese o recollido na táboa 1.3. en relación co
perfil do profesorado participante no TestCDD.
1.3. Participación segundo perfil do profesorado
Nº profesorado que
participa

Nº profesorado total

% participación

DEFINITIVO

22

39

56,4

PROVISIONAL

2

4

50

INTERINO

13

24

54,2

SUBSTITUTO

1

5

50

DESPRAZADO

0

1

0

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test
(sobre 192)

Nivel de competencia

Puntuación media do test
en Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia en
Galicia

79,3

Integrador B1

76,4

Integrador 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

78,7

Integrador B1

79,2

Integrador B1

BAC

74,6

Integrador B1

77,9

Integrador B1

F.P

72,1

Integrador B1

80,3

Integrador B1

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1

1

2,6

A2

15

39,5

B1

8

21,1

B2

12

31,6

36

94,8

C1
C2
TOTAL

2.2. 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.

CATEGORÍAS

INTERNOS

FORTALEZAS

1.Infraestrutura
2.Dispositivos dixitais
3.Acceso a internet
INFRAESTRUTURAS- 4.
EQUIPAMENTO
5.

PERSOAL DOCENTE

1.Novas modalidades de ensino
2.Colaboracións
3.Participación en DPC
4.Intercambio de experiencias
5.Recursos educativos en liña.Proxectos interdisciplinares.

DEBILIDADES

1.Asistencia técnica
2.Protección de datos
3.Dispositivos dixitais para
a aprendizaxe
4.Tecnoloxías asistenciais
5.Bibliotecas repositorios en
liña
1.Tempo para explorar a ensinanza dixital
2.Debate sobre o uso da tecnoloxía
3.Necesidades de DPC
4.Recursos educativos abertos
5.Colaboración do alumnado.
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1.Intercambio de experiencias

1.Colaboración do alumnado

1.Dispositivos dixitais para
a aprendizaxe
2.Creación de contidos dixitais
4.Habilidades dixitais para
diferentes materias
5.Aprender a comunicarse

1. Dispositivos para o alumnado
2.Traer o propio dispositivo
3.Comportamento seguro
4.Comportamento responsable
5.Aprender a codificar e reprogramar

PERSOAL NON
DOCENTE

ALUMNADO

1.Traer o propio dispositivo
FAMILIAS

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1.Novas modalidades de ensinanza
2.Participación das empresas
na estratexia

1.Bibliotecas
2.Orientación Profesional
3.Participacion das empresas
na estratexia
4.Espazos físicos
5.Habilidades dixitais para
diferentes materias

1.Estratexia dixital
2.Tempo para explorar o ensino dixital
3.Avaliación do progreso
4.Sinerxias para o ensinoaprendizaxe a distancia
5.Asistencia técnica
6.Fenda dixital
7.Traer o propio dispositivo
4.Avaliación dixital
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EXTERNOS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

OPORTUNIDADES

1.Infraestrutura
2.Dispositivos dixitais para
a ensinanza
3.Acceso a internet
4.Espazo físico

AMEAZAS

1.Asistencia técnica
2.Protección de datos
3.Dispositivos para o alumnado
4.Tecnoloxías asistenciais

1.Normas sobre dereitos de
autor
2.Protección de datos

CATEGORÍAS

LEXISLACIÓN

1.Contexto social favorable

1.Fenda dixital: identificar
retos
2.Fenda dixital: abordar retos

1.Participación de familias
en actividades de biblioteca
e escola de pais

1.Aprender a codificar ou reprogramar

CONTORNA

ANPA

1.Participación de empresas
na estratexia
2.Colaboracions con entidades, asociacións, empresas,
OUTRAS ENTIDADES fundación, concellos, deputacións,etc

1.Sinerxias para o ensino de
aprendizaxe a distancia
2.Fenda dixital
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3.

Plan de Acción

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 elaboración do Plan Dixital.
Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai
dos recursos dispoñibles, tendo en conta que o catálogo dos mesmos está en
constante evolución.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións
Indicanse brevemente a secuencia de pasos seguida para elaborar o Plan de
Acción a partir da análise DAFO, establecendose áreas prioritarias e
determinando os obxectivos (que teñen que ser específicos, medibles,
alcanzables, relevantes e axustados a un marco temporal) que queremos
conseguir. Os obxectivos estarán contextualizados a áreas de mellora en
relación coas do marco DigCompOrg.
Indicase tamén brevemente:

•

Ata onde queremos chegar para cada un dos obxectivos e con que elementos.
Esta información reportarana os indicadores e os seus valores de partida
e de chegada.

•

As accións para conseguir cada obxectivo, os/as responsables das mesmas,
a temporización acordada e os recursos necesarios.

Para cada obxectivo cumpriméntase unha táboa que recolle esta información.A
mesma táboa empregarase para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de
avaliación do Plan.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
No plan de acción indicanse as necesidades de mellora de infraestruturas
tecnolóxicas, equipamento e servizos dixitais educativos, establecendose en
cada caso a finalidade para a que se precisan ditas melloras.
Ademais tense presente na redacción deste apartado as indicacións establecidas
no documento proporcionado por AMTEGA para a elaboración do Plan Dixital.
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3.3.

Táboa 1: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro – v1.0

“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Organización e/ou actualización no seu caso da aula virtual corporativa en categorías, por etapas
e niveis educativos, segundo consta no XADE, para un posible ensino mixto ou a distancia.
Coordinador/a E-Dixgal - Equipo directivo

Acadado
Non acadado

Comprobación visual na aula virtual da existencia das etapas e niveis impartidos no centro segundo o XADE.
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
0 puntos a primeira vez – 4/5 puntos antes de cada actualización
4/5 puntos – Primeira quincena cada curso escolar
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

A11.1:
Creación/actualización dos
niveis da ESO

A11.2:
Creación/actualización dos
niveis de BACHARELATO

A11.3:
Creación/actualización dos
niveis de CICLOS FORMATIVOS

A11.4:
Creación/actualización dos
niveis de ADULTOS

RESPONSABLES (6)

Coord. E-Dixgal

Coord. E-Dixgal

Coord. E-Dixgal

Coord. E-Dixgal

DATA PREVISTA FIN
(7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Comprobación visual
na aula virtual
0..5 Puntos

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Comprobación visual
na aula virtual
0..5 Puntos

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Comprobación visual
na aula virtual
0..5 Puntos

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Comprobación visual
na aula virtual
0..5 Puntos

ESTADO (10)
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente

A11.5:
Creación/actualización da
categoría de PROFESORADO

Coord. E-Dixgal

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual
co rol de administrador/a
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Comprobación visual
na aula virtual
0..5 Puntos

Realizada
Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
1.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Creación de redes sociais e canles para compartir contido audiovisual e novas do centro
Coordinador/a E-Dixgal – Equipo directivo

Acadado
Non acadado

Comprobación da existencia, operatividade, mantemento e alcance das diferentes canles creadas.
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
1 punto
4/5 puntos – Finais do primeiro trimestre do curso 2022/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

A21.1:
Creación en Youtube da
canle IES Lauro Olmo TV

A21.2:
Creación en Facebook do
perfil IES Lauro Olmo

A21.3:
Creación en Instagram do
perfil IES Lauro Olmo

A21.4:
Creación en Ivoox da canle
IES Lauro Olmo Radio

RESPONSABLES (6)

Coord. E-Dixgal

Coord. E-Dixgal

Coord. E-Dixgal

Coord. E-Dixgal

DATA PREVISTA FIN
(7)
Primeira quincena
do curso 2022/2023

Primeiro trimestre
do curso 2022/2023

Primeiro trimestre
do curso 2022/2023

Primeiro trimestre
do curso 2022/2023

RECURSOS NECESARIOS (8)

Equipo con acceso á rede e
conta de correo corporativa

Equipo con acceso á rede e
conta de correo corporativa

Equipo con acceso á rede e
conta de correo corporativa

Equipo con acceso á rede e
conta de correo corporativa

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)
A canle existe, está
operativa e actualizada
0..5 Puntos
O perfil existe, está
operativo e actualizado
0..5 Puntos
O perfil existe, está
operativo e actualizado
0..5 Puntos

A canle existe, está
operativa e actualizada
0..5 Puntos

ESTADO (10)
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente

A21.5:
Integración na web do
centro das redes sociais e
canles creadas

Coord. E-Dixgal

Primeiro trimestre
do curso 2022/2023

Equipo con acceso á rede e
conta de correo corporativa
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A web do centro
proporciona acceso ás
diferentes canles.
0..5 Puntos

Realizada
Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
2.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Actualización dos contidos das redes sociais e canles do centro

Acadado

Coordinador/a E-Dixgal – Equipo directivo – Profesorado colaborador con competencias TIC

Non acadado

Comprobación da actualización de contidos e alcance das diferentes canles creadas.
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
1 punto
4/5 puntos – Obxectivo a desenvolver ao longo de todo o curso escolar
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

A31.1:
Actualización de contidos
en Youtube da canle
IES Lauro Olmo TV

A31.2:
Actualización de contidos
en Facebook da canle
IES Lauro Olmo

A31.3:
Actualización de contidos
en Instagram da canle
IES Lauro Olmo

A31.4:
Actualización de contidos
en Ivoox da canle
IES Lauro Olmo Radio

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN
(7)

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo
Profesorado colaborador

A desenvolver ao
longo de todo o
curso escolar

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo
Profesorado colaborador

A desenvolver ao
longo de todo o
curso escolar

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo
Profesorado colaborador

A desenvolver ao
longo de todo o
curso escolar

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo
Profesorado colaborador

A desenvolver ao
longo de todo o
curso escolar
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RECURSOS NECESARIOS (8)

Equipo con acceso á rede
e conta de acceso á canle

Equipo con acceso á rede
e conta de acceso á canle

Equipo con acceso á rede
e conta de acceso á canle

Equipo con acceso á rede
e conta de acceso á canle

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)
Canle actualizada.
Compróbase o alcance
das publicacións.
0..5 Puntos
Canle actualizada.
Compróbase o alcance
das publicacións.
0..5 Puntos
Canle actualizada.
Compróbase o alcance
das publicacións.
0..5 Puntos
Canle actualizada.
Compróbase o alcance
das publicacións.
0..5 Puntos

ESTADO (10)
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
3.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Autorrexistro do profesorado na aula virtual coa súa conta de correo corporativa edu.xunta.gal
Todo o profesorado do centro

Acadado
Non acadado

Comprobación do autorrexistro do profesorado por parte do administrador/a da aula virtual.
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
2/3 puntos debido ao alto grao de profesorado interino no centro
5 puntos – Segunda quincena de cada curso escolar
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

A41.1:
Videotitorial actualizado
sobre o acceso á aula
virtual, inicio de sesión e
autorrexistro de usuarios/as

A41.2:
Autorrexistro do profesorado
na aula virtual coa súa
conta de correo corporativa

A41.3:
Videoconferencia sobre os
aspectos básicos de xestión
do perfil de usuario/a na
aula virtual

A41.4:
Activación do rol de
creador/a de cursos para
todo o profesorado

A41.5:
Creación dunha SALA DE
PROFES VIRTUAL na aula
virtual e automatriculación
do profesorado do centro

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con acceso á rede e
conta de acceso á canle IES
Lauro Olmo TV

Comprobación da
existencia do
videotitorial
0..5 Puntos

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual e
conta de correo corporativa

Comprobación de
usuari@s rexistrad@s
polo administrador/a
0..5 Puntos

Administrador/a da
aula virtual
Profesorado do
centro

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso a Cisco Webex
Meetings

Control e rexistro
de participantes
0..5 Puntos

Administrador/a da
aula virtual

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Administrador/a da
aula virtual

Profesorado do
centro

Administrador/a da
aula virtual
Profesorado do
centro

ESTADO (10)
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Comprobación do rol
do profesorado polo
administrador/a
0..5 Puntos

Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual
co correspondente rol
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Control de profes
matriculados/as
0..5 Puntos

Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
4.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Creación na aula virtual de tódalas materias impartidas no centro

Acadado

Profesorado do centro

Non acadado

Comprobación da creación das materias por parte do administrador/a e do equipo directivo
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
4 puntos
5 puntos – Segunda quincena de cada curso escolar, agás excepcións por novas materias (PROA, reforzos, etc.)
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

A51.1:
Videotitorial actualizado
COMO CREAR UN CURSO EN
MOODLE, publicado na canle
IES Lauro Olmo TV

Administrador/a da
aula virtual

A51.2:
Instrucións actualizadas
sobre COMO CREAR UN CURSO
EN MOODLE, publicadas na
SALA DE PROFES VIRTUAL

Administrador/a da
aula virtual

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)
Segunda quincena
de cada curso
escolar

Segunda quincena
de cada curso
escolar

RECURSOS NECESARIOS (8)

Equipo con acceso á rede e
conta de acceso á canle IES
Lauro Olmo TV

Comprobación da
existencia do
videotitorial.
0..5 Puntos

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Comprobación do
acceso do profesorado
ás instrucións
proporcionadas.
0..5 Puntos

A51.3:
Elaboración e publicación
na SALA DE PROFES VIRTUAL
de instrucións actualizadas
cos códigos estandarizados
a empregar polo profesorado
na creación de cursos

Administrador/a da
aula virtual

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

A51.4:
Creación de cursos na aula
virtual para tódalas
materias impartidas no
centro, de acordo coas
instrucións proporcionadas

Profesorado do centro

Segunda quincena
de cada curso
escolar

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual e
conta de correo corporativa
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Comprobación do
acceso do profesorado
ás instrucións
proporcionadas
0..5 Puntos

Comprobación da
existencia dos cursos
polo administrador/a
e equipo directivo
0..5 Puntos

ESTADO (10)
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
5.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Alta de alumnado e información sobre matriculación na aula virtual do centro

Acadado

Administrador/a da aula virtual

Non acadado

Comprobación da alta do alumnado por parte do administrador/a da aula virtual e do equipo directivo
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
4/5 puntos
5 puntos – Primeira quincena de cada curso escolar
ACCIÓNS A DESENVOLVER

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN
(7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

Confirmación da
eliminación de
tódalas contas.
0..5 Puntos

Realizada

Primeira semana de
cada curso escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Comprobación da
existencia das novas
contas.
0..5 Puntos

Realizada

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con acceso á rede e
conta de acceso á canle IES
Lauro Olmo TV

Comprobación da
existencia do
videotitorial.
0..5 Puntos

Realizada

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con acceso á rede e
conta de acceso á canle IES
Lauro Olmo TV

Comprobación da
existencia do
videotitorial.
0..5 Puntos

Realizada

Comprobación do
acceso do profesorado
ás instrucións
proporcionadas.
0..5 Puntos

Realizada

A61.1:
Eliminación das contas do
alumnado na aula virtual
unha vez rematado cada
curso escolar

Administrador/a da
aula virtual

A61.2:
Creación masiva de novas
contas do alumnado cos
datos do XADE empregando
plantiña CSV para Moodle

A61.3:
Videotitorial MATRICULACIÓN
MANUAL EN MOODLE, publicado
na canle IES Lauro Olmo TV

A61.4:
Videotitorial
AUTOMATRICULACIÓN MOODLE,
na canle IES Lauro Olmo TV

Administrador/a da
aula virtual

Administrador/a da
aula virtual

Administrador/a da
aula virtual

A61.5:
Elaboración e publicación
na SALA PROFES VIRTUAL de
instrucións actualizadas de
matriculación de alumnado

Administrador/a da
aula virtual

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Equipo con acceso á rede e
conta de acceso á canle IES
Lauro Olmo TV
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VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Área/s de mellora”:
6.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Matriculación de alumnado na aula virtual do centro

Acadado

Todo o profesorado do centro, titores/as e o propio alumnado

Non acadado

Comprobación da matriculación do alumnado por parte do profesor/a de cada materia e/ou titor/a de grupo
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
4/5 puntos
5 puntos – Segunda quincena de cada curso escolar, agás excepcións por incorporación de novo alumnado
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

A71.1:
Listaxes cos datos de
acceso do alumnado (usuari@
e contrasinal) e entrega a
cada titor/a en reunión
informativa

Administrador/a da
aula virtual

Administrador/a da
aula virtual

A71.3:
Explicación ao alumnado
sobre como automatricularse
nas diferentes materias

A71.4:
Matriculación manual en
cada unha das materias

A71.5:
Automatriculación cun
contrasinal proporcionado
polo profe de cada materia

Titor/a de cada grupo

Profes da materia

Alumnado
Titores/as
Profes da materia

RECURSOS NECESARIOS (8)

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

Documento en formato papel
e/ou dixital entregado a cada
titor/a de grupo en reunión
informativa por etapas
educativas

Control de asistencia
dos titores e titoras
convocados/as.
0..5 Puntos

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de administrador/a
Documento pdf cos códigos de
filtrado no caso de elexir
matriculación manual

Comprobación do
acceso do profesorado
ás instrucións
proporcionadas.
0..5 Puntos

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Sesión informativa, por
exemplo na hora de titoría

Control dos e das
participantes.
0..5 Puntos

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual e
conta de correo corporativa

Comprobación das
listaxes de
matriculados/as.
0..5 Puntos

Realizada

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con internet e conta de
acceso á AV. Levarase a todo o
grupo á aula de informática.

Comprobación das
listaxes de
matriculados/as.
0..5 Puntos

Realizada

Segunda quincena
de cada curso
escolar

A71.2:
Elaboración e publicación
na SALA DE PROFES VIRTUAL
de instrucións actualizadas
para matricula manual ou
automatricula do alumnado

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)

Segunda quincena
de cada curso
escolar
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Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
7.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Comprobación de acceso do alumnado á aula virtual e sistema de videoconferencia

Acadado

Todo o profesorado do centro, titores/as e o propio alumnado

Non acadado

Comprobación da matriculación do alumnado por parte do profesor/a de cada materia e/ou titor/a de grupo
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
4 puntos
5 puntos – Segunda quincena de cada curso escolar, agás excepcións por incorporación de novo alumnado
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

A81.1:
Comprobación de acceso de
todo o alumnado matriculado
nas diferentes materias

A81.2:
VIDEOCONFERENCIA POR WEBEX,
videotitorial publicado na
canle IES Lauro Olmo TV

RESPONSABLES (6)

Profes da materia
Dpto didáctico

Administrador/a da
aula virtual

A81.3:
Conexión por WEBEX con todo
o alumnado do grupo e
simulación in situ dunha
clase por videoconferencia

A81.4:
Matriculación manual en
cada unha das materias

A81.5:
Automatriculación cun
contrasinal proporcionado
polo profe de cada materia

Titor/a de cada grupo

Profes da materia
Dpto didáctico

Alumnado
Titores/as
Profes da materia
Dpto didáctico

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)
Segunda quincena
de cada curso
escolar

Segunda quincena
de cada curso
escolar

RECURSOS NECESARIOS (8)

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de profesor/a

Control de acceso dos
participantes en cada
curso ou materia.
0..5 Puntos

Realizada

Comprobación da
existencia do
videotitorial.
0..5 Puntos

Realizada

Equipo con acceso á rede e
conta de acceso á canle IES
Lauro Olmo TV

ESTADO (10)

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente
Realizada

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso a Cisco Webex.
Levarase a todo o grupo á aula
de informática.

Control dos e das
participantes.
0..5 Puntos

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede
para acceso á aula virtual e
conta de correo corporativa

Comprobación das
listaxes de
matriculados/as.
0..5 Puntos

Realizada

Comprobación das
listaxes de
matriculados/as.
0..5 Puntos

Realizada

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con internet e conta de
acceso á aula virtual.
Levarase a todo o grupo á aula
de informática.
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Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
8.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Configuración básica dos cursos e/ou materias da aula virtual

Acadado

Non acadado
Todo o profesorado do centro
Comprobación da configuración mínima por parte dos departamentos didácticos e equipo directivo
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
4/5 puntos

5 puntos – Primeiro mes de cada curso escolar, agás excepcións por incorporación de novo profesorado
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

A91.1:
Ligazón permanente á sala
persoal de CISCO WEBEX do
profesor/a asignado/a

A91.2:
Foro de NOVAS para avisos
xenéricos ao alumnado

A91.3:
Foro de CONSULTAS E DÚBIDAS
XERAIS para comunicación
síncrona e asíncrona

A91.4:
Criterios de avaliación da
materia obtidos da
programación didáctica

A91.5:
Dotación de contidos e
recursos da materia

A91.6:Fomento da
comunicación co alumnado co
sistema de mensaxería
propio da aula virtual

RESPONSABLES (6)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)
Realizada

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de profesor/a

Comprobación da sala
polo dpto didáctico.
0..5 Puntos

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de profesor/a

Comprobación da
existencia do foro
polo dpto didáctico.
0..5 Puntos

Realizada

Profe da materia
Dpto didáctico
Alumnado

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol correspondente

Comprobación da
existencia do foro
polo dpto didáctico.
0..5 Puntos

Realizada

Segunda quincena
de cada curso
escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de profesor/a

Comprobación da
existencia dos
criterios polo dpto.
0..5 Puntos

Realizada

Profe da materia
Dpto didáctico

A desenvolver ao
longo de todo o
curso escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de profesor/a

Comprobación da
existencia dos
contidos polo dpto.
0..5 Puntos

Realizada

A desenvolver ao
longo de todo o
curso escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol correspondente

Comprobación do uso
da mensaxería interna
polo dpto didáctico.
0..5 Puntos

Realizada

Profe da materia
Dpto didáctico

Profe da materia
Dpto didáctico

Profe da materia
Dpto didáctico

Profe da materia
Alumnado
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Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
9.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Detección de fendas dixitais

Acadado

Non acadado
Coordinador/a E-Dixgal – Equipo directivo – Titores e titoras de cada grupo
Grao de participación na enquisa online en relación ao número de alumnado do centro
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
4 puntos

5 puntos – Primeira quincena de cada curso escolar, agás excepcións por incorporación de novo alumnado
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

A101.1:
Elaboración e actualización
dunha enquisa cuxa ligazón
estará dispoñible na páxina
principal da aula virtual.

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo

A101.2:
Realización dunha enquisa
online para todo o alumnado
co galo de detectar fendas
dixitais.

A101.3:
Valoración dos resultados
acadados na enquisa

Titor/a de cada grupo
Alumnado

Equipo directivo

A101.4:
Informe cos datos da
enquisa, por grupo de
alumnado, dirixido aos
titores/as

Equipo directivo
Titor/a de cada grupo

A101.5:
Xestións para acadar os
equipos que permitan
minimizar a fenda dixital

Equipo directivo

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)
Primeira quincena
de cada curso
escolar

Primeira quincena
de cada curso
escolar

RECURSOS NECESARIOS (8)

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á aula virtual
co rol de administrador/a

Equipo con conexión internet.
Levarase a todo o grupo á aula
de informática.

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)
Comprobación do
funcionamento da
enquisa.
0..5 Puntos
Grao de participación
en relación ao número
de alumnado do centro
0..5 Puntos

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Resultados en formato folla de
cálculo para facer filtraxes,
gráficos, etc., e posterior
análise

Análise dos datos
acadados na enquisa
0..5 Puntos

Primeira quincena
de cada curso
escolar

Informe de resultados por
grupo de alumnado con datos e
gráficos en formato pdf

Control dos e das
participantes.
0..5 Puntos

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Comunicación constante cos
titores/as, familias, dpto de
orientación, inspección
educativa, asesor abalar e UAC

Control dos casos
solucionados en
relación aos casos
detectados.
0..5 Puntos
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ESTADO (10)
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
10. OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Adquisición de competencias dixitais básicas para o ensino mixto e/ou a distancia

Acadado

Equipo directivo – Departamentos didácticos

Non acadado

Grao de participación do profesorado nas actividades de formación
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
2 puntos
4 puntos – Actuación aberta durante todo o curso escolar
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

A111.1:
O equipo directivo e os
departamentos recomendarán
ao profesorado do centro a
realización de cursos para
á adquisición e mellora das
súas competencias dixitais

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo
Dpto didácticos

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Equipo con conexión á rede e
conta de acceso á plataforma
formativa

A111.2:
Sesións online de mellora
das competencias dixitais
do alumnado e profesorado
relacionadas co ensino
mixto e a distancia

Coord. E-Dixgal

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Equipo con conexión internet.
Plataforma de videoconferencia
Cisco Webex Meetings

A111.3:
Videotitoriais orientados á
mellora das competencias
dixitais do alumnado e
profesorado publicados na
canle IES Lauro Olmo TV

Coord. E-Dixgal
Profesorado e
alumnado colaborador

A111.4:
Formación para a
adquisición e mellora das
competencias dixitais
incluida no PPFP do centro

Responsable do PPFP
do centro

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Equipo con acceso á rede e
conta de acceso á canle IES
Lauro Olmo TV

Os establecidos segundo o tipo
de formación: online,
obradoiros presenciais, etc.

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)
Sondaxe sobre a
participación do
profesorado en
cursos, obradoiros,
seminarios..
0..5 Puntos
Control do grao de
participación do
alumnado e do
profesorado do centro
0..5 Puntos

Comprobación da
existencia e alcance
dos videotitoriais.
0..5 Puntos

Control do grao de
participación.
0..5 Puntos

ESTADO (10)
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
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“Área/s de mellora”:
11. OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Mantemento da páxina web do IES Lauro Olmo

Acadado

Administrador/a da páxina web - Coordinador/a E-Dixgal

Non acadado

Grao de actualización da web do centro
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
4 puntos
5 puntos – Actuación aberta durante todo o curso escolar
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

A121.1:
Creación, actualización e
deseño do FrontEnd da
páxina web corporativa.

A121.2:
Mantemento do BackEnd da
páxina web corporativa.

A121.3:
Actualización semanal de
contidos da páxina web
corporativa

RESPONSABLES (6)

Administrador/a da
web corporativa
Coord. E-Dixgal

Administrador/a da
web corporativa
Coord. E-Dixgal

Administrador/a da
web corporativa
Coord. E-Dixgal

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Coord. E-Dixgal

RECURSOS NECESARIOS (8)

Equipo con conexión á rede e
acceso á web corporativa
co rol de administrador/a

Equipo con conexión internet.
Levarase a todo o grupo a un
aula de informática.

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Equipo con conexión internet.
Levarase a todo o grupo a un
aula de informática.

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Equipo
Cámara
fotos,
croma,

A121.4:
Colaboración/asesoramento
aos diferentes dptos
didácticos na creación e
xestión de redes sociais,
blogs, multimedia, etc.

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)
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con conexión internet.
de vídeo, cámar de
equipos de audio, panel
etc.

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

Comprobación do
funcionamento da web
dende diferentes
navegadores e SO.
0..5 Puntos

Realizada

Comprobación do grao
de actualización do
BackEnd da web.
0..5 Puntos

Realizada

Comprobación do grao
de actualización dos
contidos da web.
0..5 Puntos

Realizada

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente
Realizada

Comprobación dos
contidos creados.
0..5 Puntos

Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:
12. OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO
(2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Mantemento de aulas e equipos informáticos, Xestión E-Dixgal

Acadado

Non acadado
Coordinador/a E-Dixgal
Grao de resolución de incidencias E-Dixgal detectadas e solucionadas
Grao de consecución: 0=[0%] 1=[20%] 2=[40%] 3=[60%] 4=[80%] 5=[100%] (GLOBAL E POR APARTADOS)
Calcularase a MEDIA (redondeo arriba con 0,5 puntos) coa valoración dos apartados descritos na seguinte táboa.
4 puntos

5 puntos – Actuación aberta durante todo o curso escolar
ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)

A131.1:
Xestión de incidencias coa
UAC. Xestión de incidencias
non relacionadas coa UAC

A131.2:
Xestión de incidencias no
servizo Premium E-Dixgal

RESPONSABLES (6)

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo

A131.3:
Xestión do PANEL DE XESTIÓN
de E-DIXGAL para asignación
de equipos de alumnado e
profesorado

A131.4:
Reparto e/ou recollida de
equipos de alumnado e
profesorado previa
comprobación do seu estado

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo
Titores/as E-Dixgal

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

DATA PREVISTA FIN
(7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

Coord. E-Dixgal
Equipo directivo

Realizada

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Os que se vaian presentando en
cada incidencia.
Rexistro de incidencias.

Control incidencias
na UAC e no centro
0..5 Puntos

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Os que se vaian presentando en
cada incidencia.
Rexistro de incidencias.

Control incidencias
no servizo Premium
E-Dixgal
0..5 Puntos

Realizada

Prazo no que o
panel de xestión
estea operativo

Grao de equipos
asignados en relación
ao nº de alumnado.
0..5 Puntos

Realizada

Equipo con conexión internet e
conta de acceso corporativa.

Primeiro e
derradeiro mes de
cada curso escolar

Listaxes alumnado-equipos
Equipos físicos de alumnado
Listaxes profesorado-equipos
Equipos físicos de profesorado

Grao de equipos
entregados/recollidos
en relación ao número
de equipos asignados.
0..5 Puntos

Realizada

Os necesarios segundo a acción
de difusión das boas prácticas
a desenvolver

Impacto no colectivo
ao que vai dirixida a
acción desenvolvida.
0..5 Puntos

A131.5:
Colaborar na detección e
difusión das boas prácticas
para a educación dixital na
plataforma E-Dixgal, tanto
a niveis formativos como de
divulgación e comunicación

ESTADO (10)

Actuación aberta
durante todo o
curso escolar

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente
Realizada
Aprazada
Pendente
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ACCIÓNS A DESENVOLVER:
(1)
DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o
obxectivo 1, a primeira acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
(2)
RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción.
(3)
DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.
(4)
RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal,
infraestruturas,...).
(5)
VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha
valoración sucinta) o logro de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.
(6)ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de cada acción en relación co
grao de desenvolvemento
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4.

Avaliación do plan

A avaliación do plan levarase polo grupo de traballo encargado da
actualización e mellora do plan no curso 2022-2023, que dará cumprida
información á CCP, xunta titorial e xuntas de avaliación.
Procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de
obxectivos:
- O grupo de traballo terá reunións mensuais e trimestrais nas que dará
cumprida información aos órganos docentes. O seguimento do plan se
basará nos indicadores de avaliación contemplados na redacción do propio
plan. En cada reunión se aportarán posibles propostas de modificación ou
mellora e se terá en conta a análise DAFO para facer un seguimento dos
obxectivos e logros..
- No mes de maio elaboraremos un documento de avaliación final onde se
recollan as posibles propostas de mellora, aspectos a mellorar e
comprobaremos o punto de partida proporcionado pola análise DAFO e os
resultados finais, atendento a indicadores de avaliación propostos.

5.

Difusión do plan

Difundiremos o Plan no propio proxecto educativo do centro, na páxina web,
na documentación informativa ao profesorado que se incorpore, e nas
propias redes sociais do centro. As familias recibirán, tamén información
da posta en marcha do noso Plan Dixital.
O Claustro e CCP de comezo de curso será informado do Plan Dixital e se
implicará a todo o profesorado, especialmente titores e titoras, na
difusión entre todo o alumnado do Centro.
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