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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

O CIFP A FARIXA de Ourense, está situado na  rúa das Laxas s/n.

O noso correo electrónico  é :  cifp.farixa  @edu.xunta.gal  . A nosa
web é:
www.  f  arixa.es  
O  CIFP  A  Farixa foi  inaugurado  no  ano  1981  como  centro  de
Formación  Profesional  para  as  especialidades  de  Electrónica  de
Comunicacións, Equipos de Informática e Delineación de Edificios e
Obras, dos estudos da Lei de Educación de 1970, impartindo os dous
niveis para a obtención dos títulos de Técnico Auxiliar ( FPI) e
Técnico Especialista ( FPII).

A  pesar  da  súa  curta  vida,  a  evolución  foi  constante  como  o
demostra o ser o único centro da capital ourensá que se acolleu
voluntariamente  á  implantación  anticipada  do  Ensino  Secundario
Obrigatorio no ano 1992, completando máis tarde todo o ciclo de
LOXSE coa impartición dos tres tipos de Bacharelato: Científico-
Técnico, Ciencias da Natureza e Saúde e Humanidades e Ciencias
Sociais. No seu momento tamén foi o primeiro centro en impartir
ensinos dos ciclos formativos.

No curso académico 2006-07 pasa a denominarse CIFP A Farixa por 
transformación do IES A Farixa, segundo regúlase no Decreto 
154/2006, no seu Anexo I.

 No  curso  2021-22  o  alumnado  do  centro  é  de  388,  e  o  de
profesorado  de  57.  Ademáis  temos  unha  dinamizadora  de  Relación
coas empresas na FP, unha auxiliar de conversa e unha intérprete
de signos.
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A  oferta educativa actual do centro é a seguinte: 

ACTIVIDADES
FÍSICAS E
DEPORTIVAS

CS ACONDICIONAMENTO FÍSICO

FÚTBOL SALA (NIVEL I E II)

EDIFICACIÓN E OBRA
CIVIL

CS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN

CM OBRA INTERIOR, DECORACIÓN E REHABILITACIÓN

ENERXÍA E AUGA CS EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍA SOLAR 
TÉRMICA

ELECTRICIDADE E
ELECTRÓNICA

CS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS

CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

CM INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

FP BÁSICA ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

HOSTALARÍA E
TURISMO

CS AXENCIAS DE VIAXES E XESTIÓN DE EVENTOS

CS GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICA

IMAXE E SON CS PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS, RADIO E 
ESPECTÁCULOS

CM VÍDEO DISC-JOCKEI E SON

FP DUAL CS TERMALISMO E BENESTAR
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1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución 
ao Proxecto Educativo do Centro

O CIFP A Farixa é un centro urbano situado no barrio de Mariñamansa, zona
A Farixa, na zona sur da cidade de Ourense.

Conta cos seguintes servizos e recursos:

Escolas infantís:

• Escola Infantil A Farixa.

Centros educativos de ensino infantil e primario:

• CEIP Mariñamansa
• CEIP San Pío X

Centros educativos de ensino secundario:

• IES Ferro Couselo

Residencias de anciáns e discapacitados:

• Residencia Santa María
• Residencia Nuestra Señora de la Esperanza
• Residencia Virgen Blanca

En canto o entorno social destacar o alto grao de envellecemento da
poboación unido a taxas de natalidade cada vez mais baixas que aportan
unha variable moi influínte a hora de deseñar a oferta formativa, tanto
de  ciclos  da  denominada  formación  inicial  como  da  formación  para
desempregados ou acreditación de competencias.

A procedencia do alumnado do CIFP A Farixa, na súa maioría é da cidade e
a provincia de Ourense, aínda que hai alumnado procedente do resto das
provincias galegas, en maior media da provincia de Lugo.

O perfil das familias podémolas catalogar dentro de familias de clase
media, clase traballadora.

O entorno económico pertence maioritariamente ao sector servizos aínda
que con empresas de moi pouco tamaño que dificulta a implantación de
determinadas modalidades de formación. A pouca industria radica no cercán
Polígono de San Cibrao da Viñas o de Pereiro de Aguiar e o Polígono
Barreiros.

O  panorama  socioeconómico  da  provincia  de  Ourense  mostra  unha  certa
melloría  comparado  con  anos  anteriores  aínda  que  non  en  todos  os
indicadores. Aínda que o PIB descendeu,  outros  indicadores  económicos
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no ano anterior en xeral  foron  positivos,  entre  os  que  destacan  os
incrementos dos visados de dirección de obra nova, a licitación pública e
a matriculación de turismos. Tamén destaca o aumento do número de noites
en establecementos  hoteleiros. 

Outro dato importante é o descenso do número de traballadores afectados
por expedientes de regulación de emprego. 

Por  outra  parte,  a  provincia  de  Ourense  segue  tendo  un  problema
moi  serio  ca  perda  e  o  grao  de envellecemento da súa poboación. 

A porcentaxe de descenso da poboación da provincia de Ourense está moi
por encima do da Comunidade Autónoma de Galicia e do total nacional.

En canto ao mercado de traballo, os tres últimos anos marcaron un cambio
de tendencia, por primeira vez dende o  comezo da crises e de forma
continuada, reduciuse o paro rexistrado e aumentou a contratación e a
afiliación á Seguridade Social. 

As  ocupacións  máis  contratadas e máis  demandadas  son: camareiros
asalariados,  Vendedores  en  tendas  e  almacéns, Persoal   de   limpeza
de   oficinas,   hoteis e outros   establecementos   similares   e peóns
das   industrias. 

Unha vez exposta a situación económica e industrial da nosa provincia,
cabe destacar o labor importante que o noso centro pode desenvolver a
través  da  súa  oferta  educativa,  á  hora  de  dotar  ao  noso  sistema
empresarial  de  recursos  humanos  cualificados  profesionalmente  para
inserirse no mercado laboral e axudar así ao empresariado a contar con
activos preparados para facer fronte á situación económica actual; que
entre outros factores, pide un aumento significativo da produtividade
para o cal se necesitan recursos humanos ben formados profesionalmente.

O CIFP a Farixa ten unha longa traxectoria no ámbito das novas tecnoloxías, dinamizadas polo
coordinador de TICs, que consigue unha ampla participación de toda a comunidade educativa  en
todos  os  proxectos  tecnolóxicos  do  centro,  como  a  implantación  e  utilización  de  todo  o
profesorado de aulas virtuais, a colaboración na web do centro, entre outros.

Ademais o CIFP A Farixa participa, no curso 2021-22 nun proxecto de innovación en colaboración
con outros centros de fora da comunidade, "Mantemento intelixente e sostible" e nun proxecto
didáctico  “Viaxa  conosco  sen  te  mover”.  Tamén  temos  concedido  un  espazo  de  tecnoloxía
aplicada “Laboratorio tecnolóxico de adestramento deportivo”
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1.3. Breve xustificación do mesmo

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.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 .

1.4. Proceso de elaboración

Elaboróuse  un  plan  de  traballo  polo  Equipo  de  Dinamización  do  Plan
Dixital do centro. Na primeira reunión de equipo acordóuse   facer un
reparto de tarefas e reunirse semanalmente 
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

● Conexión de FO desde o rack principal a cada punto nodal de
cada  edificio  e  desde  aquí  distribúese  aos  racks  de  aula
mediante cable de pares trenzados

● Rede cableada Ethernet e rede sen fíos wi-fi, dispoñible en
todas  as  aulas,  dirección,  secretaría,  conserxería,
biblioteca,  sala  de  xuntas,  salón  de  actos  e  pavillón  de
deportes

● Ordenadores: 476

● Sistema operativo: W10 [340] – W7 [136]

● Antigüidade: Menos de cinco anos [254] – Máis de cinco anos
[212]

● Xestión e administración: 30

● Biblioteca: 9

● Departamentos: 25

● Aulas ciclos: 402

● Proxectores: 35 [90% de antigüedade superior a dez anos]

● Páxina web: https://www.farixa.es/

● Aula  virtual:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpfarixa/aulavirtual/my/

● Bolsa  de  emprego:  https://www.farixa.es/index.php/bolsa-de-
emprego/acceso-bde

● Mantemento informático do centro. Servizo externo
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación Selfie:

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharela
to FP Ed. Post

sec.

A -Liderado

Equipo 
Direct.

3
Profesorado 3,3

Alumnado

B- Colaboración e
redes

Equipo 
Direct.

2,7

Profesorado 3,3
Alumnado 2,8

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo 
Direct.

3,8
Profesorado 3,7

Alumnado 3

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo 
Direct.

3,2

Profesorado 3,3
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo 
Direct.

4,1
Profesorado 4,1

Alumnado 4

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo 
Direct.

3,7

Profesorado 3,5
Alumnado 3,5

G- Prácticas de
avaliación

Equipo 
Direct.

3,3
Profesorado 3,6

Alumnado 3,2

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo 
Direct.

3,2

Profesorado 3,7
Alumnado 3,3

Test CDD:
1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 17 27 63%

PROVISIONAL 5 7 71%

INTERINO 11 21 52,4%

SUBSTITUTO 10 16 62,5%
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DESPRAZADO

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

77.8 Integrador/a (B1) 76.4 Integrador/a (B1)

2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas
Puntuación media do
test (sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do
test en Galicia (sobre

192)

Nivel de competencia
en Galicia

ESO

BAC

F.P 76.5 Integrador/a (B1) 80.3 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante
neste nivel

A1 2 4,7%

A2 13 30,2%

B1 18 41,9%

B2 8 18,6%

C1 2 4,7%

C2

TOTAL 43 100.00%

2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A
T
E
G
O
R
Í
A
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

C1 – A infraestrutura do noso centro 
respalda ensinanza e aprendizaxe dixital
C2 – Existen dispositivos dixitais que 
poden utilizar no meu labor docente

C8 – dispositivos dixitais propiedade de 
centro, para utilizar alumnado cando o 
precise

PERSOAL DOCENTE

E3 – Utilización de entornos de 
aprendizaxe, aula virtual
E4 – Utilización de tecnoloxía dixital para
comunicación centro educativo

A4 – Tempo para explorar como mellorar 
método de ensino dixital
A5 – No noso centro respectamos os 
dereitos de autor
E2 – Crear recursos dixitais para reforzar
o meu método de ensino
E5 – Utilizar recursos educativos abertos
f1 – Adaptar o meu método de ensino ás 
necesidades individuais do alumnado

PERSOAL NON DOCENTE
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ALUMNADO

H1 – Comportamento seguro na internet
H3 – Actuar de maneira responsable na 
internet
H4 – verificar información fiable na 
internet
H6 – Outorgar recoñocemento ao traballo 
dos demais

FAMILIAS

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

C5 – asistencia técnica
F8 – Utilización da tecnoloxía dixital con 
fins de orientación profesional

A1 – Estratexia dixital

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A
T
E
G
O
R
Í
A
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

LEXISLACIÓN

CONTORNA

ANPA

OUTRAS ENTIDADES
A6 – Non participación de empresas 
colaboradoras
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Unha  vez  identificadas  as  Debilidades,  Ameazas,  Fortalezas  e
Oportunidades do noso centro, o equipo do centro do plan dixital reúnese
para o seu análise e para establecer os obxectivos que formarán o plan de
acción.
Os obxectivos, as accións para conseguilos, os responsables das mesmas, a
súa  temporalización  e  os  valores  de  partida  e  chegada  aparecen
cumprimentados nas seguintes táboas.

Pax 11 de 21



Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción
“Área/s de mellora”: 

OBXECTIVO 1 (1): 
Formar á comunidade educativa na re-utilización e difusión con respecto á propiedade
intelectual

Acadado

RESPONSABLE: Xefa de Área de formación Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Anexo adxunto (rúbrica 1)

Valor de partida (3) Menos dun 5% ten formación en dereitos de autor e propiedade intelectual

Valor previsto e data 
(4)

Acadar un 100% na difusión da información e sensibilización - 
abril 2023
Acadar un 50% no uso correcto de citas e evitación do plaxio – 
maio 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN
(7) 

RECURSOS NECESARIOS (8)
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

AO1.1: Formación 
básica de dereitos 
de autor e 
propiedade 
intelectua

Coordinación de 
formación

Abril 2023 Grupo de traballo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Difusión da 
información sobre 
dereitos de autor e 
propiedade 
intelectual

Equipo directivo Maio 2023
Documentación impresa
Difusión por medio 
dixitais

Realizada

Aprazada

Pendente

Realizada

Aprazada
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Pendente

Anexo 1 - Obxectivo 1.- Formar á comunidade educativa na re-utilización e difusión con respecto á propiedade intelectual
CRITERIOS Destinatari@s Mal Regular Ben Excelente
Formación Profesorado Menos de un 10% do 

profesorado participou 
nalgunha das 
actividades formativas 
promovidas dende o 
CIFP relacionadas coa 
re-utilización e difusión 
con respecto á 
propiedade intelectual e 
dereitos das persoas 
autoras.

Entre un 10% e un 50% 
profesorado participou 
nalgunha das 
actividades formativas 
promovidas dende o 
CIFP relacionadas coa 
re-utilización e difusión 
con respecto á 
propiedade intelectual e 
dereitos das persoas 
autoras.

Entre un 51% e un 89% 
do profesorado 
participou nalgunha das
actividades formativas 
promovidas dende o 
CIFP relacionadas coa 
re-utilización e difusión 
con respecto á 
propiedade intelectual e 
dereitos das persoas 
autoras.

Alomenos un 90% do 
profesorado participou 
nalgunha das 
actividades formativas 
promovidas dende o 
CIFP relacionadas coa 
re-utilización e difusión 
con respecto á 
propiedade intelectual e 
dereitos das persoas 
autoras.

Menos de un 10 % do 
profesorado participante
nas citadas actividades 
formativas declara un 
aproveitamento 
efectivo

Entre un 10% e un 50% 
do profesorado 
participante nas citadas 
actividades formativas 
declara un 
aproveitamento 
efectivo

Entre un 51% e un 89% 
do profesorado 
participante nas citadas 
actividades formativas 
declara un 
aproveitamento 
efectivo

Alomenos un 90% do 
profesorado participante
nas citadas actividades 
formativas declara, a 
través de cuestionario 
elaborado ao efecto,  un 
aproveitamento 
efectivo

Menos de un 10 % do 
profesorado participante
en ditas actividades 
formativas declara a súa 
utilidade para a 
docencia e o seu 

Entre un 10% e un 50% 
do profesorado 
participante en ditas 
actividades formativas 
declara a súa utilidade 
para a docencia e o seu 

Entre un 51% e un 89% 
do profesorado 
participante en ditas 
actividades formativas 
declara a súa utilidade 
para a docencia e o seu 

Alomenos un 90% do 
profesorado participante
en ditas actividades 
formativas declara, a 
través de cuestionario 
elaborado ao efecto,  a 
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emprego nos procesos 
de ensino-aprendizaxe

emprego nos procesos 
de ensino-aprendizaxe

emprego nos procesos 
de ensino-aprendizaxe

súa utilidade para a 
docencia e o seu 
emprego nos procesos 
de ensino-aprendizaxe

Sensibilizaci
ón

Titor@s/
alumnado

Menos do 10% do 
profesorado titor 
desenvolveu campañas 
de sensibilización sobre 
a propiedade intelectual 
entre o seu alumnado 
titorado, encadradas 
dentro do PAT

Entre un 10% e un 50% 
do profesorado titor 
desenvolveu campañas 
de sensibilización sobre 
a propiedade intelectual 
entre o seu alumnado 
titorado, encadradas 
dentro do PAT

Entre un 51% e un 89% 
do profesorado titor 
desenvolveu campañas 
de sensibilización sobre 
a propiedade intelectual 
entre o seu alumnado 
titorado, encadradas 
dentro do PAT

Máis do 90% do 
profesorado titor 
desenvolveu campañas 
de sensibilización sobre 
a propiedade intelectual 
entre o seu alumnado 
titorado, encadradas 
dentro do PAT

Comunidade 
educativa

Non houbo 
programación nin 
desenvolvemento

O CIFP programou o 
desenvolvemento dunha 
unha campaña de 
sensibilización xeral 
sobre a propiedade 
intelectual entre a 
comunidade educativa 
por varios medios (web, 
audiovisuais, aula 
virtual, charlas, 
videoconferencias..)

Fixéronse, dende o 
CIFP, actividades 
puntuais de 
sensibilización 
intelectual entre algún 
dos sectores da 
comunidade educativa 
por algún medio (web, 
audiovisuais, aula 
virtual, charlas, 
videoconferencias..)

O CIFP desenvolveu 
alomenos unha campaña
de sensibilización xeral 
sobre a propiedade 
intelectual entre a 
comunidade educativa 
por varios medios (web, 
audiovisuais, aula 
virtual, charlas, 
videoconferencias..)

Citación Alumnado CS Menos do 10% dos 
proxectos de fin dos 
ciclos superiores, 
segundo os respectivos 
tribunais avaliadores, 
usan correctamente as 
citas e evitan condutas 
de plaxio.

Entre un 10% e un 50% 
dos proxectos de fin dos 
ciclos superiores, 
segundo os respectivos 
tribunais avaliadores, 
usan correctamente as 
citas e evitan condutas 
de plaxio.

Entre un 51% e un 89% 
dos proxectos de fin dos 
ciclos superiores, 
segundo os respectivos 
tribunais avaliadores, 
usan correctamente as 
citas e evitan condutas 
de plaxio.

Máis do 90% dos 
proxectos de fin dos 
ciclos superiores, 
segundo se recolle na 
rúbrica de avaliación 
polos respectivos 
tribunais, usan 
correctamente as citas e 
evitan condutas de 
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plaxio.

Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción
“Área/s de mellora”: 
OBXECTIVO 12(1): Realizar xornadas de formación en seguridade, responsabilidade e fiabilidade en internet Acadado

RESPONSABLE: Xefa de Área de formación Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Anexo adxunto (rúbrica 2)

Valor de partida (3) Menos dun 10 % ten formación en comportamento seguro en internet

Valor previsto e data 
(4)

Acadar un 100% na difusión da información de seguridade e 
responsabilidade en internet - marzo 2023
Acadar un 75% na fiabilidade da documentación obtida en internet
– marzo 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7) 
RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9)
ESTADO (10)

AO1.1: Buscar 
especialistas por 
materia

Xefaturas de 
departamento

Novembro 2022 Recursos humanos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Organizar as 
xornadas

Área de formación Febreiro 2023 Recursos humanos

Realizada

Aprazada

Pendente

Realizada
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AO1.3: Realizar as 
xornadas

dirección Marzo 2023 Recursos humanos
Aprazada

Pendente
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Anexo2 - Obxectivo 2.- Realizar xornadas de formación en seguridade, responsabilidade e fiabilidade en internet.
CRITERIO

S
Destinatari@s Mal Regular Ben Excelente

Formación Profesorado

Menos de un 10% do 
profesorado participou 
nalgunha das 
actividades formativas 
promovidas dende o 
CIFP relacionadas coa 
seguridade, 
responsabilidade e 
fiabilidade en internet.

Entre un 10% e un 50% 
profesorado participou 
nalgunha das 
actividades formativas 
promovidas dende o 
CIFP relacionadas coa 
seguridade, 
responsabilidade e 
fiabilidade en internet..

Entre un 51% e un 89% 
do profesorado 
participou nalgunha das
actividades formativas 
promovidas dende o 
CIFP relacionadas coa 
seguridade, 
responsabilidade e 
fiabilidade en internet..

Alomenos un 90% do 
profesorado participou 
nalgunha das 
actividades formativas 
promovidas dende o 
CIFP relacionadas coa 
seguridade, 
responsabilidade e 
fiabilidade en internet..

Menos de un 10 % do 
profesorado participante
nas citadas actividades 
formativas declara un 
aproveitamento 
efectivo

Entre un 10% e un 50% 
do profesorado 
participante nas citadas 
actividades formativas 
declara un 
aproveitamento 
efectivo

Entre un 51% e un 89% 
do profesorado 
participante nas citadas 
actividades formativas 
declara un 
aproveitamento 
efectivo

Alomenos un 90% do 
profesorado participante
nas citadas actividades 
formativas declara, a 
través de cuestionario 
elaborado ao efecto,  un 
aproveitamento 
efectivo

Menos de un 10 % do 
profesorado participante
en ditas actividades 
formativas declara a súa 
utilidade nas súas 
actividades cotiás, 
profesionais ou persoais.

Entre un 10% e un 50% 
do profesorado 
participante en ditas 
actividades formativas 
declara a súa utilidade 
nas súas actividades 
cotiás, profesionais ou 
persoais.

Entre un 51% e un 89% 
do profesorado 
participante en ditas 
actividades formativas 
declara a súa utilidade 
nas súas actividades 
cotiás, profesionais ou 
persoais.

Alomenos un 90% do 
profesorado participante
en ditas actividades 
formativas declara, a 
través de cuestionario 
elaborado ao efecto,  a 
súa utilidade nas súas 
actividades cotiás, 
profesionais ou persoais.



Axuda para completar as táboas:
(1) Establecer  e  numerar   OBXECTIVOS “SMART”  (que  queremos  conseguir).  Recoméndase que  estes

obxectivos sexan:
a. Específicos (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por

parte de calquera membro do claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer
e como;

b. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible,
non poderemos saber cando foi acadado;

c. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas;
d. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a

organización educativa;
e. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que

permitirán acadalos.
Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en
cuestión marcando a opción correspondente (Acadado ou Non acadado).

(2) INDICADOR:  Permitirán avaliar  a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser
claros e medibles, e respostar a escalas numéricas.

(3) VALOR de PARTIDA:  Debe ser o valor do indicador (claro e numérico)  na situación inicial do
centro.

(4) VALOR PREVISTO:  Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar.  Establecerase a data
límite para acadar dito valor.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
(5) 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).
(6) RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da

acción.



(7) DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.
(8) RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento,

persoal, infraestruturas,...).
(9) 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.
(10) ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de cada acción en
relación co grao de desenvolvemento



3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas 
tecnolóxicas

A necesidade máis apremiante son os proxectores, con máis dun 90%
que  superan  os  dez  anos  de  traballo.  Tendo  dificultades  no  seu
mantemento. Xa non é suficiente co cambio de lámpara de reposto,
senon coa calidade e resolución dos quipos. Están instalados nas
aulas e talleres coa finalidade de mostrar información aos alumnos.
Precisaríamos como mellora a subtitución dun 50% dos proxectores de
aula con proxectores de nova xeración.

4. Avaliación do plan

O proceso de avalación deste plan será a partires do próxima curso
.

5. Difusión do plan

Informarase ao profesorado da realización do Plan Dixital a través
do claustro e publicarase na web do centro e enviarse por correo
electrónico para o coñecemento de toda a comunidade educativa do
centro.
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