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1. Introdución

1. Datos básicos do centro

O presente Plan Dixital elabórase para a EEI Os Ánxeles situada en Brión pertencente á provincia de A

Coruña; atópase concretamente na rúa Fonte, nº 1 con código postal 15.280. A conta de correo electrónico

para poñerse en contacto co centro é a seguinte: eei.anxeles@edu.xunta.gal e a páxina web da escola: https://

www.edu.xunta.gal/centros/eeianxeles/. 

No curso 2021 – 2022 ten un total de 69 alumnos e alumnas repartidos en  3 unidades mixtas de 3º, 4º e 5º

de Educación Infantil e unha unidade pura de 4º de Educación Infantil. O equipo docente está formado por 7

docentes (4 titoras, un mestre de apoio,  unha mestra especialista de Inglés e unha mestra de Pedagoxía

Terapéutica); ademais, dous mestres, neste caso o orientador e a mestra de Relixión, son adscritos a outros

centros, mais participan nas actividades docentes da nosa escola.

2. Contextualización  do  Plan  Dixital  no  centro.  Contribución  ao  Proxecto

Educativo do Centro

 En relación á situación sociocultural, é media – alta. En canto ao nivel de estudos dos pais e nais, a maior

parte  deles  posúen  estudos  universitarios.  As  relacións  que  establece  a  familia  co  titor/a  e  a  escola

maioritariamente faise cos dous proxenitores, polo que se pode dicir que tanto a nai como o pai participan e

están implicados na educación dos seus fillos/as. 

O sector económico máis representativo na zona onde está situada a escola é o terciario. A maioría dos

pais e nais do noso alumnado adícanse a profesións relacionadas co sector terciario (como servizos públicos,

educación,  sanidade e administración pública) gozando na súa maioría de empregos fixos. No tocante á

vivenda, o noso alumnado habita preto da escola en vivendas unifamiliares situadas nas urbanizacións do

concello ou en edificios. 

Por  outra  banda,  o  Plan  Dixital  enmárcase  dentro  do  Proxecto  Educativo  (PE)  recolléndose  nel  a

estratexia  dixital  do  centro  como establece  a  normativa  vixente,  así  coma noutros  documentos  como a

Programación Xeral Anual (PXA), que recolle as concrecións anuais do PE e na que se recollerán os cambios

correspondentes  cada  curso  académico.  O  Plan  Dixital  é  un  instrumento  fundamental  para  alcanzar  os
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obxectivos  establecidos  na  PXA potenciando  unha  transformación  dos  centros  no  relativo  ás  novas

tecnoloxías,  a  formación  do  profesorado  neste  ámbito  así  coma  a  investigación  e  innovación  no  noso

alumnado tendo en conta a súa idade, necesidades e características dos mesmos.

3. Breve xustificación do mesmo

As referencias lexislativas que se tiveron en conta para a elaboración do Plan Dixital foron as seguintes:  

o Lei. Orgánica 3/2020 do 29 de decembro pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio

de Educación (LOMLOE)

o Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación

o 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

o 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

o 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

4. Proceso de elaboración 

Debido a que a EEI Os Ánxeles é unha escola con menos de 5 unidades, a elaboración do Plan

Dixital  recae exclusivamente na súa coordinadora e único membro do Equipo de Dinamización do Plan

Dixital, neste caso Sheila Bascoy Rial, mestra da escola, sempre coa colaboración activa por parte do resto

de membros do equipo docente. 

A  elaboración  do  mesmo  realizouse  tamén  coa  colaboración  da  nosa  mentora  Lola  García,

pertencente ao equipo ADIX de Santiago, realizando as seguintes tarefas:

- Elaboración e posta en práctica do SELFIE

- Cumprimentación do test de Competencia Dixital Docente (CDD)

- Elaboración dun DAFO

- Establecemento dos obxectivos dentro do Plan de Acción tendo en conta os resultados do DAFO

Pax 5 de 16



- Elaboración do propio Plan Dixital

Así mesmo,  a EEI Os Ánxeles  enmárcase xunto co CEIP de Pedrouzos e a  unitaria  de

Sabaxáns nun PFPP coa colaboración e asesoramento do CAFI así coma da nosa mentora.

2. Situación de partida

1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Na escola  de  Os  Ánxeles  temos  catro  aulas,  todas  elas  dotadas  de  ordenadores,  ben  sexan

portátiles ou de mesa con acceso a Internet así coma altofalantes. Do mesmo xeito, nas 4 existen

pantallas dixitais con cadanseu proxector e un total de 2 mesas de luz moi empregadas  polos nosos

cativos e cativas.

Por outra banda, en relación á conectividade, no edificio temos  Internet por cable e tamén rede

sen fíos, sendo insuficiente o sinal en algún punto do mesmo.

Nun recuncho do centro está o ordenador que usamos o conxunto do profesorado con acceso a

Internet máis a fotocopiadora e as impresoras en branco e negro e en cor. Igualmente, cabe destacar

que tanto a Dirección, coma as mestras especialistas teñen o seu ordenador. Na aula de PT/AL

ademais disponse dunha tablet para uso do alumnado. Toda a infraestructura citada ata o momento

foi dotada pola Consellería de Educación.

No tocante aos servizos dixitais educativos destacamos a páxina web, e establécese que a nosa

escola non conta con ningún servizo de xestión de mantemento, salvo a xestión da fotocopiadora,

levada a cabo pola Xunta a través dunha empresa privada.

Finalmente, determinar que non existen protocolos relacionados coas TICs.
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2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Os resultados obtidos nas diferentes áreas do informe SELFIE na etapa de Educación Infantíl son

as seguintes:  

Areas Grupos

Ensinanzas

Primaria ESO
Bacharelat

o
FP

Ed. Secund.

Post

A -Liderado
Equipo Direct. 3

Profesorado 3,2

Alumnado -

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 2

Profesorado 2,9

Alumnado -

C-  Infraestruturas  e

Equipos

Equipo Direct. 3,3

Profesorado 3,8

Alumnado -

D-  Desenvolvemento

profesional continuo

Equipo Direct. 2,7

Profesorado 3,6

Alumnado -

E- Pedagoxía:

Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3

Profesorado 3,3

Alumnado -

F- Pedagoxía:

Implementación na aula

Equipo Direct. 3,2

Profesorado 3,3

Alumnado -

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 2

Profesorado 2,3

Alumnado -

H- Competencias  dixitais

do alumnado

Equipo Direct. 2

Profesorado 2,1

Alumnado -

En relación  ao  test  de  competencia  dixital  docente  (CDD)  realizado  ao  profesorado  do

centro a puntuación obtida en cada un dos apartados é a seguinte: 
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1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º  profesorado  que

participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 4 4 100 %

PROVISIONAL 3 3 100 %

INTERINO - - -

SUBSTITUTO - - -

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

52 Explorador/a (A2) 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

INFAN

TIL

52 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total  profesorado  no  nivel  de

competencia

%  de  profesorado  participante  neste

nivel

A1 1 14,3 %

A2 4 57,1 %

B1 2 28,6 %

B2 - -

C1 - -

C2 - -

TOTAL 7 100 %

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.

Pax 8 de 16



INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

INFRAESTRUTURAS-

EQUIPAMENTO

PERSOAL DOCENTE

O profesorado  do  centro  ten  unha  competencia

dixital adecuada.
Non se usa a aula virtual da escola. Non existe

cultura de traballo colaborativo en rede. O centro

emprega  servizos  dixital  educativos  non

corporativos.

PERSOAL  NON

DOCENTE

ALUMNADO

FAMILIAS
Non  se  emprega  a  plataforma  Abalar  para  a

comunicación directa coas familias.

OFERTA

ORGANIZACIÓN

DO CENTRO
Falta de estratexia dixital

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA

Equipo  informático  obsoleto.  Deficiente

infraestructura da rede Wifi do centro.  Falta de

tempo  a  formación  Dixital  dentro  do  horario

escolar.

LEXISLACIÓN

Falta de formación sobre a lei de protección de

datos, dereitos de autor e licenzas de uso.
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CONTORNA

ANPA

OUTRAS ENTIDADES
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3. Plan de Acción

1. Obxectivos, indicadores e acción

Unha vez realizado o DAFO e tendo en conta áreas coma o liderado, a colaboración e redes ou a

Pedagoxía: apoios e recursos, establecéronse unha serie de obxectivos. Os obxectivos, indicadores e accións

deron lugar a elaboración do Plan de Acción, antesala e punto de partida do Plan Dixital. 

Así, a relación dos obxectivos, indicadores e acción veranse reflectidos nas táboas que se recollen a

continuación.

2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Ben, para a elaboración do Plan Dixital determínanse unha serie de necesidades de equipamento e de

infraestructuras tecnolóxicas.   É xusto decir  que a nosa escola ten unha boa dotación tecnolóxica,  mais

precisa dalgunhas melloras. Con isto, e a través do asesor Abalar correspondente mediante unha chamada

telefónica, a persoa responsable da Dirección do noso centro fíxolle constar as seguintes necesidades:

- Dotación de 2 ordenadores portátiles sendo necesaria a renovación dos mesmos.

- Revisión da rede sen fíos da escola

- Instalación de Internet por cable na aula de PT
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción
“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 1 (1): Favorecer a comunicación e colaboración entre os membros da comunidade educativa a través da páxina web corporativa (E4) Acadado

RESPONSABLE: Persoa responsable da Dirección da Escola
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Actualización da páxina web corporativa

Valor de partida (3) 0 entradas na páxina web

Valor previsto e data (4) 1 entrada  na web corporativa ao mes

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: Solicitar e recibir 
formación a través da liña 
do Plan Dixital do PFPP 
sobre Configuración de 
páxina web e/ou formación 
entre iguais.

Persoa responsable da 
Dirección da Escola

30/05/2023 Ordenador e conexión a Internet.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Actualizar a páxina  
web da escola.

Persoa responsable da 
Dirección da Escola

30/05/2023 Ordenador e conexión a Internet.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 2 (1): Utilizar a Aula Virtual do centro Acadado

RESPONSABLE: Coordinador/a TIC
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Creación de cursos na AV corporativa

Valor de partida (3) 0 cursos na AV da escola

Valor previsto e data (4) 1 curso na AV da escola

ACCIÓNS A DESENVOLVER ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA

FIN (7)
RECURSOS NECESARIOS

(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO2.1: Solicitar e recibir 
formación a través da liña 
do Plan Dixital do PFPP 
sobre Configuración da 
Aula Virtual e/ou 
formación entre iguais.

Persoa responsable da 
Dirección da Escola
Profesorado.

30/05/2023 Ordenador e conexión a Internet.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Crear un curso na 
AV da escola.

Coordinador/a TIC 30/05/2023 Ordenador e conexión a Internet.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”:
OBXECTIVO 3 (1):  Utilizar recursos dixitais recollidos na AV corporativa co alumnado do 2º ciclo de Educación Infantil Acadado

RESPONSABLE: Equipo docente Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) N.º de recursos dixitais subidos á AV da Escola.

Valor de partida (3) 0 recursos dixitais subidos á  AV da Escola.

Valor previsto e data (4) 3 recursos dixitais subidos á  AV da Escola.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA

FIN (7)
RECURSOS NECESARIOS

(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO3.1: Solicitar e recibir  
formación a través da liña do Plan 
Dixital do PFPP sobre a Creación 
de recursos dixitais e/ou 
formación entre iguais.

Persoa responsable da 
Dirección da Escola

30/05/2023 Ordenador e conexión a Internet

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2:Buscar e/ou crear  recursos
dixitais adaptados ao currículo de 
EI e subilos á AV

Equipo docente 30/05/2023 Ordenador e conexión a Internet

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Traballar co alumnado 
cos recursos subidos á AV

Equipo docente 30/05/2023 Ordenador e conexión a Internet

Realizada

Aprazada

Pendente
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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
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4. Avaliación do plan

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

indicando:

- No contexto da avaliación procesual a frecuencia da súa realización será como mínimo

unha vez ao trimestre. Os aspectos 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.

5. Difusión do plan

Unha vez que o Plan Dixital sexa aprobado polo claustro e polo Consello Escolar o mesmo

será difundido a través da páxina web do centro.

O PLAN DIXITAL DA EEI DOS ÁNXELES FOI APROBADO EN CLAUSTRO E
CONSELLO ESCOLAR REALIZADOS O 28 DE XUÑO DE 2022, SEGUNDO SE PODE
COMPROBAR NAS ACTAS CORRESPONDENTES.

Brión, 30 de Xuño de 2022
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