Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Manual

Supervisión da elaboración e do seguimento
de programacións dos módulos LOE a través
da aplicación informática
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1.

Introdución
A normativa vixente en materia de formación profesional reflicte a necesidade de planificar e concretar o proceso de ensinanza dos elementos curriculares a través da programación didáctica, así como a necesidade de realizar o seguimento das programacións dos
módulos dos ciclos formativos. O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a
ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia (DOG
12/07/2010), establece no seu artigo 34º os elementos que debe conter unha programación
para desenvolver o currículo das ensinanzas de formación profesional.
A Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a
acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial
(DOG 15/07/2011), determina no seu artigo 23º.3 a responsabilidade das xefaturas de departamento da redacción das programacións, que serán elaboradas con carácter xeral polo
profesorado que se vaia encargar de impartilas.
Ademais, para dar cumprimento á normativa educativa vixente, a Dirección do centro
remitirá as programacións docentes á Inspección Educativa, que comprobará a súa adecuación ao establecido nas disposicións vixentes e formulará as suxestións que coide oportunas, indicando as correccións que procedan.
Respecto ao seguimento de ditas programacións, a Orde do 12 de xullo de 2011 establece no artigo 23º.5 que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no
caso de desviacións. Tamén, a Orde establece que a programación será revisada ao inicio
de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias, e
que o referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento
ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.
Por outra banda, o artigo 34º.6 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo establece que a
consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das tecnoloxías da
información e da comunicación na elaboración e no seguimento das programacións.
Estrutura do manual

O manual estrutúrase en tres apartados:
 Funcionalidades da aplicación informática de xestión de programacións. Explica
as funcións que poden realizar coa aplicación informática os distintos perfís de usuarios: docente, xefatura de departamento, equipo directivo e inspección educativa.
 A supervisión da programación. Explica a función de supervisión das programacións
elaboradas polos docentes que deben realizar a xefatura de departamento, equipo directivo e inspección educativa.
 A supervisión do seguimento. Explica a función de supervisión do seguimento das
programacións elaboradas polos docentes que poden realizar a xefatura de departamento, equipo directivo e inspección educativa.
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2.

Funcionalidades da aplicación
informática de xestión de
programacións
A aplicación informática web de xestión das programacións permite realizar diferentes
funcións do perfil do usuario: docente, xefatura de departamento, equipo directivo e/ou
inspección educativa.
En primeiro lugar o usuario debe autenticarse co nome e o contrasinal da súa conta de
correo @edu.xunta.es na aplicación informática de xestión de programacións aloxada na
páxina web http://www.edu.xunta.es/programacions
Cada usuario dispón dunhas funcións determinadas:
 O docente pode “elaborar” as programacións dos módulos profesionais das ensinanzas
de formación profesional LOE, realizar o “seguimento” das mesmas e consultar “recursos” e materiais de apoio para os módulos profesionais.
O menú de inicio na aplicación informática do perfil docente tería o seguinte aspecto:

 A xefatura de departamento, o equipo directivo e a inspección educativa “supervisan” a entrega das programacións, así como poden supervisar o seguimento que realiza
o docente dos módulos profesionais que ten asignados. Xefatura de departamento e
equipo directivo tamén poden dispoñer de perfil docente.
A pantalla de inicio, por exemplo, dun perfil docente con cargo de xefe de departamento tería o aspecto que amosa a imaxe inferior:

A pantalla de inicio do perfil de inspección educativa tería este aspecto:
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 No esquema inferior represéntanse as funcionalidades da aplicación informática e a
súa relación.

DOCENCIA
Elaboración
programacións

SUPERVISIÓN
Seguimento
programacións

Supervisión
programacións

Supervisión
seguimento

Selección do módulo

[Versión +]

Editar

CARGAR:
1. Sen datos
2. As miñas programacións
3. Programacións centro

1º Xefatura departamento
2º Equipo directivo
3º Inspección educativa

1. Identificación
Duración sesións
Nº sesións semanais

2. Concreción do currículo
3. Relación e secuencia de UD
a. Definir as UD
b. Relacionar as UD cos RA, CA. BC e Contidos

4. Deseñar as UD
a. Definir as actividades
b. Relacionar as actividades cos RA, CA, BC e Contidos
c. Axustar a avaliación
d. Editar as tarefas, recursos e resultados

5. Mínimos exixibles
6. Procedemento para recuperación
7. Procedemento para seguimento
8. Medidas atención á diversidade
9. Aspectos transversais
10. Outros apartados
Accións antes de pechar:
- Editar (retomar a elaboración)
- Eliminar

1. Selección da UD
- Data inicio/final
- Sesións realizadas
- Comentario xeral
- Proposta mellora
- Grao cumprimento
2. Actividades da UD
- Sesións realizadas
- Comentario xeral
- Propostas mellora
3. Engadir actividades

Ver resumo
Imprimir

Pechar
Ver resumo
Ver detalle
Imprimir
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Revisar

Supervisar
Engadir suxestións
Ver resumo
Imprimir

Ver seguimento
Ver resumo
Imprimir

3.

A supervisión da programación
A entrega das programacións dos módulos elaboradas a través da aplicación informática
remata cando esta pasa ao estado de “supervisada”, o cal quere dicir que a xefatura de departamento, o equipo directivo e a inspección educativa recibiron as programacións cumprindo coas funcións dentro do seu ámbito de competencias segundo o establecido nas
disposicións vixentes.
A programación didáctica unha vez “pechada” polo docente pasa por distintos estados,
tal e como se amosa no esquema:
“Versionar”programación

Estado 1:

En elaboración

Programación pechada

Estado 2:

Estado posible:

Pendente de supervisión xefatura departamento

Revisión

Estado 3:

Estado posible:

Pendente de supervisión equipo directivo

Revisión

Estado 4:

Estado posible:

Pendente de supervisión inspección educativa

Revisión

Estado 5:
Supervisada

 Estado 1. Durante a fase de edición, a programación atópase no estado de “en elaboración”.
 Estados 2, 3 e 4. Unha vez pechada, e para cumprir a normativa vixente, a xefatura de
departamento, o equipo directivo e a inspección educativa deben supervisar a entrega
da programación e a súa correcta elaboración formal por parte do persoal docente. Así,
a programación debe pasar por esta secuencia de estados: “pendente de supervisión
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departamento”, “pendente de supervisión equipo directivo” e “pendente de supervisión inspección”.
– De observarse que a programación non cumpre algún dos requisitos formais, xefatura de departamento, equipo directivo e/ou inspección educativa, dentro do seu ámbito de competencias, poden facer as suxestións que coiden oportunas para que se revise dita programación, así o docente verá que na aplicación informática a súa programación ten o estado de “en revisión”. Neste caso, os apartados da aplicación reábrense para que o docente poida introducir os oportunos cambios, aparecendo unha
nova pestana no menú de navegación superior denominada “revisión” onde aparecen
relacionadas as suxestións da xefatura de departamento, do equipo directivo e/ou da
inspección educativa. É preciso que o docente volva “pechar” a programación tralos
posibles cambios para que esta continúe avanzando polos diferentes estados.
 Estado 5. Unha vez supervisada pola inspección educativa, a programación constará
como formalmente “supervisada”.
Para facer a supervisión da programación, os perfís de xefatura de departamento, equipo
directivo e inspección educativa elixirán no menú de inicio a opción “supervisión de programacións”, aparecendo menús despregables que facilitan a busca de programacións por
ano académico, centro educativo, familia profesional, ciclo formativo, módulos profesional e/ou estado da programación (ver imaxe inferior).

Unha vez filtradas as programacións das que se desexe facer a supervisión, estas aparecen
relacionadas indicando, entre outros datos, o estado no que se atopan.

 As programacións que debe supervisar un determinado usuario –xefatura de departamento, equipo directivo ou inspección educativa– aparecen sombreadas en laranxa
e cos cadros para marcar “supervisión” e/ou “revisión” activos (ver imaxe inferior).
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Dependendo do estado preséntanse distintas accións: engadir suxestións, ver resumo e/ou
imprimir, así como a posibilidade de marcar os cadros activos de “supervisión” e/ou “revisión”. As accións que se poden realizar son:
 Engadir suxestións. Esta acción aparece no perfil do cargo que teña pendente supervisar a programación.
– A pantalla para engadir suxestións permite introducir comentarios por cada un dos
apartados da programación (ver imaxe inferior).
– Débese “poñer en revisión” no caso de que se realice unha suxestión de mellora ou
débese “poñer como supervisada” no caso de que se considere que a programación
pode pasar ao seguinte estado de supervisión.
– Para facilitar a supervisión, pódese navegar polas pestanas da programación en modo consulta e volver á pantalla para engadir suxestións a través da pestana “supervisión detalle” do menú superior de navegación.
 Ver resumo. Presenta a información da programación en modo consulta segundo o
formato do anexo XIII da orde do 12 de xullo de 2011
 Imprimir. Permite crear un informe da programación.
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 Outra forma de supervisar as programacións é empregar os cadros activos da columnas de “supervisión” e/ou “revisión”.
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4.

A supervisión do seguimento
A aplicación informática de xestión de programacións permite que os perfís de xefatura de
departamento, de equipo directivo e de inspección educativa supervisen o seguimento que
realiza o profesorado das súas programacións. Un docente pode iniciar o seguimento dunha programación unha vez “pechada”, polo tanto, xefatura de departamento, equipo directivo e inspección educativa poden visualizar o seguimento de ditas programacións a
través de tres posibles accións:
 Ver seguimento. Presenta en modo consulta a pantalla de seguimento de dita programación, debendo elixir no menú despregable a unidade didáctica da que se desexe supervisar o seu seguimento.
 Ver resumo. Presenta o informe da programación en modo consulta.
 Imprimir. Permite crear un informe do seguimento da programación seleccionando as
datas concretas do mesmo e en tres formatos documentais distintos (PDF, RTF ou
ODT).
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