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7.- Lapela “UDIs-UDs”:
Unha Unidade Didáctica Integrada (UDI) é a planificación sobre o papel dunha tarefa integrada, na cal se
establecen tarefas (cos correspondentes produtos finais socialmente relevantes), actividades e exercicios asociados ós
diferentes elementos do currículum, incluíndo a súa avaliación e outros elementos programáticos tales como materiais,
agrupamentos, temporalización, etc.
Pola súa banda unha Unidade Didáctica (UD) recolle a planificación de actividades e exercicios, cos elementos
antes indicados para as UDI, sen que exista un produto final nin relación entre actividades e exercicios de cara a acadar
o produto final.
Prográmame emprega o modelo de UDI do CEIP. Pedro Antonio Cerviño para a planificación das tarefas,
automatizando diferentes procesos de traballo co currículum á hora de elaborar as UDIS e xeran un documento final,
imprimible, que contemple tódolos aspectos antes indicados. No caso das UD o modelo é similar pero reemprazando a
organización en tarefas pola organización en temas.
Para traballar coas UDIs ou UDs tan só terás que premer na lapela correspondente, tódalas sub-lapelas deste
apartado aparecerán na franxa de cor vermella, con referencias distintas segundo se trate dunha UDI ou dunha UD.

As UDIS – UDS que se creen na aplicación deben estar dentro dun cartafol (ver punto 5 deste manual), cada un deles
contará coas súas propia UDIS-UDS que, como veremos nas seguintes páxinas deste manual poderás copialas dun cartafol a outro.

7.1.- Crear, mover ou copiar unha UDI-UD.
Unha vez teñamos escollido un cartafol de traballo e accedamos á lapela UDIs-UDs, veremos na
sub-lapela “Lista de UDIS-UD” o listado de UDIS e UDS que teñamos dispoñibles nese cartafol e
poderemos crear unha nova UDI ou UD:
Escribe un título para a UDI e preme o botón correspondente
para crear unha UDI ou unha UD. Poderás cambialo
posteriormente desde a sublapela, identificación. Tamén
poderás cambiar de UDI a UD, e viceversa, premendo a icona
da esquerda.

Preme aquí para MOVER a UDI a outro dos
teus cartafoles, só poderás facelo se eres
propietario do cartafol onde se atopa a UDI.

Marca ou desmarca esta opción se queres
facer pública a UDI e que calquera usuario
poia descargala en pdf ou copiala a un curso.
Máis información no punto 7.2 deste manual

Marca ou
desmarca a
UD ou UDI
como “activa”
(favorita), de
modo que
aparece ó
comezo da
lista
Cambia entre UDI e UD
premendo nesta icona.
En vermello aparecen
as UDIS mentras que
en negro a marcadas
como UD. Ambas son
convertibles entre si
tantas veces como se
desexe,
Preme sobre a cor asignada a cada UDI, para cambialo
en rotación por outro que desexas, de xeito que sexan
diferentes coas restantes UDIs

Vídeo-titoriais

Selecciona na listaxe das UDIS, do cartafol
actual de traballo, aquela coa que desexas
traballar, no momento en que a selecciones
aparecerán novas lapelas na parte superior.

Copia unha UDI ó cartafol actual para
traballar a partir dela
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Cando se preme a opción “COPIAR UNHA UDI-UD” poderás escoller (na nova ventá que apareza)
entre tódalas UDIS dos teus cartafoles propios e daqueles compartidos contigo (estean ou non bloqueados),
ver punto 5 deste manual. A UDI-UD copiada será a tódolos efectos una nova UDIUD, polo que os cambios
que nela se produzan non afectarán a UDI-UD orixinal.

A cor da
icona indica
se se trata
dunha UDI
ou duna UD.

Premer copiar para engadir unha copia desta
UDI-UD o curso actual

Cando unha UDI se atopa nun cartafol compartido con outros usuarios, aqueles usuarios con
acceso a dito cartafol poderán modificar e traballar coa UDI-UD como se dunha propia se tratase. No
caso de cartafoles compartidos, pero bloqueados, ó non poder verse o cartafol na lista do usuario convidado
non será posible traballar sobre as UDIS-UDS que conteñan, pero si será posible copiala e traballar sobre a
copia.

7.2.- Facendo pública unha UDI-UDS.
Na parte inferior da lapela de UDIS-UDS poderás acceder a aquelas UDIS-UDS compartidas por
outros usuarios da aplicación (do modo arriba indicado), tan só terás que escoller o nome do usuario no
desagregable e facer clic sobre a UDI-UD en cuestión para poder descargala en pdf, ou ben premer o botón
copiar para “copiala” ó teu cartafol de traballo actual, e poder traballar a partir dela.
Escolle o usuario que ten UDIS-UD públicas

Busca unha palabra no título, descrición ou
áreas das UDIS-UDS públicas.

A cor da
icona indica
se se trata
dunha UDI
ou duna UD.

Copia a UDI-UD ó teu cartafol de traballo
actual

Vídeo-titoriais

Fai click no título para descargar a UDI-UD
en pdf
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As UDIS-UDS feitas públicas, é dicir compartidas para tódolos usuarios, no caso de ser copiadas
pasarán a ser unha UDI-UD máis do cartafol actual pero en ningún caso modificarán a UDI-UD orixinal
creada polo usuario que a comparte, xa que se traballará cunha copia. Para traballar sobre a mesma UDIUD deberá compartirse o cartafol e traballar ámbolos usuarios sobre a mesma..

7.3.- Identificación.
Cando teñamos seleccionada unha UDI-UD poderemos comezar a traballar con ela (obviamente
poderemos cambiar de UDI-UD premendo á lapela UDIs-UDs e escollendo outra da lista)
Veremos aparecer a lapela Identificación na que deberemos cubrir os apartados correspondentes.

Con cada novo contido
que se introduza a
aplicación encargarse
de gardalo
automáticamente, un
segundo despois de
que deixes de escribir.

(opcional)
Desde este botón poderás
seleccionar nun calendario, as
datas en que está prevista a posta
en práctica da UDI, marcando e
desmarcando datas.

En todo caso sempre
poderás gardar
manualmente
premendo este botón.

Na lapela Xerar poderás obter un
calendario no que se sinalen, coas
cores de cada UDI, a planificación
feita para cada unha delas.

Esta opción aparece en
tódalas lapelas
funcionando do mesmo
xeito e toda elas.

7.4.- Estrutura da UDI-UD
Nesta lapela crearemos a estrutura de tarefa no caso de ser unha UDI, ou dun tema no caso das
UD, coas súa respectivas actividades e, cada unha delas, cos exercicios que conteña. Tamén poderemos
crealas nas lapelas “tarefas” e “actividades-exercicios”, pero facelo no apartado “estruturA” pode resultar
máis doado para facerse unha idea visual de como quedará a tarefa ou tarefas, planificadas. Tamén
poderás ordenar os diferentes elementos do mesmo xeito que se fai na lapela “tarefas (ou tema),
actividades e exercicios”, así como mover os exercicios a outras actividades e as actividades a outros
produtos finais (tarefas) ou temas tan só arrastrándoos.

No caso de tratarse dunha UDI a
estrutura estará organizada por
produtos finais (Tarefas), mentras
que no caso de UD aparecerá
organizada por Temas.
Se se cambia unha UDI a UD, e
viceversa, cambiará dita
denominación pero sen afectar ó
texto indicado en cada caso.

Vídeo-titoriais
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7.6.- Tarefas (ou temas), actividades e exercicios
Nesta lapela cubriremos os aspectos correspondentes á/ás tarefa/tarefas da nosa UDI, ou tema/s no
caso de ser unha UD, indicando os datos que corresponda, así como das actividades e exercicios, que
atoparás na parte inferior da páxina.
No caso de UD parecerá “tema” en lugar de “tarefa” e observacións en lugar de
explicación do produto final.
Escollemos entre as tarefas da nosa UDI,
para traballar con ela, no caso de haber
máis de unha

Permite engadir unha nova
Tarefa, aparecendo a correspondente
lapela

Ordea as tarefas que
teñas creadas (ver apartado
seguinte **) tamén podes
facelo desde a lapela
estrutura

Borra a tarefa seleccionada actualmente,
sempre ten que haber unha tarefa, polo que
a última dispoñible non pode ser borrada.

As Competencias Clave actívanse e desactívanse automaticamente á medida que se van
escollendo estándares nas actividades da tarefa. Podes modificalas tamén, se o desexas,
manualmente unha vez remates de introducir os diferentes estándares

Vídeo-titoriais
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Actividades e exercicios
Nesta lapela iremos creando as diferentes actividades cos seus correspondentes exercicios para a
tarefa (ou tema) seleccionada.
Navega entre as diferentes actividades da
tarefa seleccionada na lapela anterior

Importa (copia) a actividade doutra UDI a
esta tarefa

Borra a actividade seleecionada (incluidos
os seus exercicios), cando só quede unha
actividade non poderá ser borrada

Ordena as actividades e exercicios
respectivamente, ver apartado seguinte ó
Desmaca tódolos
estándares da actividade erespecto (**)
os contidos dos seus
exercicios. Pide
confirmación.

Crea un novo exercicio, o
máximo permitido por
actividade e de seis exercicios.
Cando se crea aparece
automáticamente xunto ós
demáis.

Crea unha
nova
actividade
aparecend
o a lapela
correspon
dente.

Borra o exercicio,
cando só quede un
exercicio este non
poderá ser borrado

** Como ordear as actividades, exercicios e tarefas:

* Sube un exercicio ou actividade na
orde (se é 3º pasa a ser 2º) de forma
sucesiva

* Baixa un exercicio ou actividade na
orde (se é 1º pasa a ser 2º) de forma
sucesiva

Para cada actividade tan só deberemos escoller os indicadores/estándares a traballar e
automaticamente a aplicación introducirá os criterios de avaliación correspondentes. Tan só haberá

Vídeo-titoriais
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que premer no campo “indicadores/estándares”, e na ventá que aparece ir marcándoos ou desmarcándoos,
e automaticamente os cambios se aplicarán na actividade.
Marcando esta opción veremos só os
estándares/indicadores marcados. Desmarcarase con
cada nova actividade ou no buscador.
Pasa o rato, e manteno uns
segundo sobre a
descrición, para ver a lista
de exercicios da actividade
en calquera momento.

Marca ou desmarca os
indicadores/estándares, podes escollelos
de diferentes niveis, Os cambios
gárdanse automaticamente cada vez que
se marca ou desmarca un.
Se o estándar (segundo o planing comparativo
do perfil de área) está marcado noutro nivel e
área, na actividade, aparecerá sinalado con un
+1, +2...

Marca ou desmarca o
indicador/estándar nos niveis
sinalados da mesma área,
segundo a relación establecida
no planning comparativo do
perfil de área. So dispoñible
nalgunhas áreas e etapas..

Ó lado de cada indicador veremos
sinaladas en que UDIs do cartafol actual
se traballa dito indicador/estándar,
sinalado coa cor correspondente á UDI,
Así como as semanas nas que está
presente no diario de clase.

Pecha a ventá cando
remates, non é preciso
gardar cambios xa que ten
gardado automático de
indicadores/estándares

Busca entre
tódolos
estándares da
área e nivel.
Amosará
aqueles que
conteñan a
palabra
introducida

Filtra os
resultados do
nivel escollido
por área

Nos campos inferiores, ó facer click, amplíase a caixa a pantalla
completa, para que se poida incluír máis texto de forma cómoda.

Marca automáticamente tódolos estándares/indicadores que teñas
asignados dentro do mesmo, escólleo no despregable e preme o botón

Premendo neste campo abrirase a ventá para escoller os indicadores/estándares. A
medida que se van seleccionado ou deseleccionado actualízase a caixa de indicadores e
os respectivos criterios de avaliación.

Lembra que os cambios nos indicadores dan lugar a actualización dos respectivos criterios, polo que non terás
que escollelos (prográmame faino por ti ;) ). Estes cambios gárdanse automaticamente, pero os cambios os restantes
campos: descrición, modelos de pensamento, agrupamentos, exercicios.... deben gardarse co botón de gardado
presente en cada lapela.
Para traballar cos contidos dos exercicios o funcionamento é análogo ó anterior, tan só deberemos premer
na caixa “de contidos” de cada exercicio, para escollelos dentro dunha ventá emerxente. Prográmame amosará “só
sos contidos dispoñibles segundo os indicadores/estándares que foran seleccionados” de xeito que sexa máis
doado atopalos. Se o desexas tamén podes buscar “por palabra” entre tódolos contidos do nivel (estean ou non
dentro do criterio marcado)
Traballa cos contidos do mesmo xeito que fixeches
cos indicadores. Lembra que non é preciso
gardalos xa que a aplicación o fai automáticamente.
Tan só deberás pechar esta ventá emerxente ó
rematar.
Lembra que inicialmente só verás para escoller os
contidos que se correspondan con estándares
escollidos para a actividade.
Podes buscar por palabra entre tódolos contidos do
nivel, correspondan ou non cos estándares
escollidos.
Ó ser poucos os contidos dispoñibles para cada
exercicio, non existe a opción de filtralos por áreas.

Vídeo-titoriais
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7.5.1.- Inserir unha imaxe ou subir un arquivo adxunto nun exercicio ou
actividade.
Tanto nos exercicios como nas actividades podes inserir unha única imaxe en cada un deles. Esta
imaxe será incluída na UDI-UD xerada debaixo da descrición do exercicio ou actividade en cuestión. Tamén
poderás subir un único arquivo adxunto por exercicio e actividade, que posteriormente poderás descargar.
Neste segundo caso na UDI-UD xerada figurará a referencia a dito adxunto para descargalo desde a
aplicación.
Poderás inserir imaxes en formato jpg, png e gif tan so premendo o botón correspondente e
arrastrando a imaxe ata o lugar indicado, prográmame encargarse de facer o resto do traballo. Poderás
subir arquivos en formato pdf, odt, doc, docx, ou se son varios podes comprimilos e subilos como zip ou rar.
Cada nova imaxe ou arquivo que subas ou insiras reemplazará a existente xa que só pode
empregrarse unha imaxe e un arquivo por exercicio e actividade.
Vexamos de seguido como facelo desde a sub-lapela “actividades e exercicios”:
Preme na icona da cámara ou no clip para abrir a caixa que permitirá subir unha imaxe ou o arquivo
respctivamente, e inserila nesta actividade ou exercicio. Se xa se conta cunha imaxe ou arquivo subido, no lugar
da icona da cámara aparecerá a miniatura de dita imaxe ou un contador vermello co número 1 diante do clip

Arrastra a imaxe ou arquivo ata a zona indicada ou preme o
botón “+” para engadir unha nova imaxe ou arquivo, en caso de
existir esta será reemplazada.

Amosa a imaxe insertada ou a icona do arquivo subido para a súa
descarga (tamén dispoñible cando se xera a UDI)

Co botón “-” borrarás a imaxe ou o arquivo do exercicio ou
actividade onde se atope inserida

Vídeo-titoriais
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7.6.- Avaliación.
Na lapela avaliación teremos que establecer cales dos estándares que fomos seleccionado nas
diferentes actividades, imos a avaliar nesta UDI-UD, sinalando ademais o instrumento que se empregará e
se algún deles será avaliado mediante rúbrica.
Xera un arquivo odt ou pdf, coa
lista de control/rúbrica que se
corresponda co indicado no
apartado “instrumentos de
avaliación”. So aparecerá se e
indica como lista de control de
seguimento.
No caso de escoller un grupo de
alumnos a lista aparecerá cuberta
cos datos do apartado
seguimento da UDI-UD

Aquí aparecerán os indicadores/estándares que seleccionamos en
tódalas actividades da UDI-UD, poderemos editar cada un, se o
desexamos, para “adaptalo” (só infantil) ou ben deixalo tal como
aparece. Se queres voltar a ver o indicador do currículum déixao
en branco e garda os cambios, voltará a aparecer o do currículum.
Escolle se ver os estándares/indicadores de
tódolos niveis indicados na UD-UDI ou só dun
nivel específico.

Indicaremos que aspectos observaremos na avaliación do
indicador así como o instrumento de avaliación que imos
empregar. Se escollemos “rúbrica” nalgún dos
indicadores/estándares, as caixas desaparecerán.

Amosa só os marcados
para avaliar

Importa (copia) os instrumentos, procementos
(e mínimo se está a opción marcada)
introducidos na lapela “programación” para
este estándar e curso. O instrumento substitúe
o que se teña escrito no campo instrumentos
ata ese momento, o mínimo é engadido ó
estándard.
Engade o estándar
á lista de
seguimento da
UDI-UD (ver
apartado 7.10).
Escolle entre os
tipos de lisa de
control
dispoñibles.
Tamén podes
facelo
manualmente
escribindo
exactamente estas
lisas de control:
Lista de control 110 | si-non |
si/non/av | de
notas | evolución
lecto-escritura | 5
graos | ABCDE

Os estándares-indicadores agregados á lista
de control doutro, ou á rúbrica doutro,
amósanse indicados deste xeito.
Se se deixa en branco o campo de aspectos a
observar e instrumentos, este
indicador/estándar non será incluído na
avaliación da UDI-UD.
Tampouco figurará no apartado “seguimento”
da UDI-UD,

Agrega ou desagrega un
estándard/indicador agregado a outra
lista de control.
No caso de rúbricas agregadas, que se
xestionan desde a lapela
correspondente tamén poderás
desagregalo aquí.

7.7.- Rúbricas e rúbricas “agregadas”.

Expande (copia) os
aspectos de avaliación
escritos para este
estándard ós asociados no
mesmo nivel, no planning
comparativo do perfil de
área. No caso das rúbricas
engádeos como
agregadas.

Marca un indicador como
“rúbrica”, de xeito que
aparecerá na seguinte
lapela para a confección da
rúbrica. Os aquí marcados
aparecerán logo no
apartado rúbrica para poder
confeccionala e tamén no
apartado seguimento.

Nesta lapela crearemos a rúbrica cos estándares marcados como tal na lapela avaliación, poden
cambiarse tantas veces como se queira engadindo ou eliminando elementos á rúbrica.
Desmarca (elimina) esta
rúbrica, para voltar a vela
debes marcala novamente
na lapela avaliación.

Escribe as diferentes
escalas de valoración
de cada indicador,
tamén podes editar o
campo
indicador/estándar,
vendo os cambios
tamén na lapela
avaliación e viceversa.

IMPORTA (copia) o mínimo
do cartafol (no apartado
programación e currículo) ó
grao C da rúbrica..
Copia a rúbrica elaborada
para o mesmo estándar
noutra UDI. Non se copiarán
as agregadas.

Se queres voltar ó
indicador do
currículum, tan só
déixao en branco e
garda os cambios para
que apareza.

Copia a rúbrica entre as
públicas para o mesmo
estándar. Non se copiarán
as agregadas.

Vídeo-titoriais
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Durante a creación de rúbricas, pode ser que nos interese incluír varios indicadores/estándares
similares dentro dunha mesma “liña de rúbrica”, de xeito que compartan a gradación A, B, C, D., e poidan
ser avaliados de forma conxunta, a esta función chamámola en prográmame “rúbrica agregada”.
Para facer unha rúbrica agregada tan só terás que escoller un dos indicadores/estándares como
rúbrica e, desde a lapela rúbrica premer o botón “agregar” no estándar correspondente.
Os estándares “agregados” a esta liña de rúbrica
aparecen marcados de cor vermella, e non contan
con gradación A,B,C,D, xa que comparten a mesma
do estandard inicial

Premer AGREGAR para
engadir novos
indicadores/estándares a esta
liña de rúbrica, creando así
unha rúbrica agregada

O premer a opción AGREGAR aparecerá seguinte ventá emerxente, na que podes marcar e
desmarcar os estándares que queres agregar a esta liña de rúbrica
De forma análoga ó que sucedía coas ventás de indicadores e
contidos, tan só terás que marcar ou desmarcar os
indicadores/estándares que queiras “agregar” ou “desagregar” da
liña de rúbrica. Estes irán aparecendo ou desaparecendo
debaixo do estándar orixinario da liña de rúbrica en cor vermella,
tal como se indicou anteirormente.

.

Cando se copian rúbricas non se copiarán os estándares agregados xa que estes terían que estar marcados nas
diferentes actividades da UDI-UD previamente, por tal motivo deberán agregarse manualmente en cada caso.

Vídeo-titoriais
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Os estándares marcados como agregados aparecerán na lapela “avaliación” deste xeito, indicando
en cor vermella o indicador/estándar ó que están agregados, por esa razón non é posible modificar ningún
parámetro do mesmo mentres siga marcado como “agregado”. Se se intenta desmarcar un estándar que
teña “agregados” alertarase de que non é posible, xa que primeiro se deberán desmarcar os agregados
antes de poder quitar ese estándar “principal” como rúbrica.

Cando se xere a UDI-UD os estándares agregados aparecerán deste xeito no apartado de rúbrica,
unindo na mesma caixa os criterios, estándares/indicadores e competencias clave, compartindo deste xeito
a gradación A,B,C,D da liña de rúbrica.

7.8.- Avaliación docente.
No apartado de “avaliación docente” poderemos indicar que aspectos imos avaliar en relación á
nosa práctica docente, cando levemos esta tarefa á aula. Os apartados de reflexión e propostas de mellora
están pensados para ser cubertos unha vez se poña en práctica a UDI-UD na aula.

Vídeo-titoriais
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7.9.- Familias.
Na sub-lapela “familias” completaremos as relacións e colaboración dentro da UDI-UD coas familias
e outras entidades participantes na mesma. Asemade tamén indicaremos de que forma imos a “divulgar” a
tarefa, xa que se trata dun produto final socialmente relevante.

7.10.-Seguimento de UDIS-UD.
Este apartado permite introducir os resultados observables de cada un dos estándares traballados
na UDI-UD seleccionada, que estean marcados como avaliables con rúbrica ou lista de control con
seguimento (ver punto 7.6), para cada alumno introducido na aplicación (ver manual de usuario no seu
apartado 8 “lapela alumnado e grupos”).
Tamén podes facer o seguimento de UDIS-UD desde a APP para iOS e Android na ficha de cada
alumno/a.
Lembra que existe, na lapela programación e currículo, a opción para cualificar ó alumnado para o
curso usando instrumentos de avaliación agrupados. (ver punto 6.5 deste manual). Asemade no apartado
“alumnado e grupos” poderás atopar un anecdotario e un caderno do docente como complemento deste
sistema de seguimientos de UDIS-UD.
Cando premamos a sub-lapela seguimento deberemos escoller, primeiramente con que grupo de
alumnos/as queremos traballar e prememos o botón “FACER SEGUIMENTO” ben de modo individual para
cada alumo/a ou en modo grupo para cada instrumento:

Vídeo-titoriais

manual prográmame (UDIS-UDS) páx 11 de 19

www.recursoseducativos.net

manual de uso de prográmame (UDIs-UDs)

– 10/10/2021

Modo individual “por alumno/a”:
O seguinte paso será escoller o alumno/a e o nivel que queremos avaliar, veremos aparecer tantos
niveis como estándares teñamos marcados como avaliables na UDI-UD para ese nivel. Se por exemplo só
se marcan niveis de 1º de primaria aparecerá como elexible únicamente “1º”
Representación gráfica dos resultados introducidos para cada lista de control (no caso
da lista de evolución lecto-escritora inclúe a súa propia gráfica)

Escolle o nivel do que queres facer seguimento. (Verás tantos niveis, como
aqueles que se corresponda ós estándares que teñas marcados como
avaliables)
Aparecerá escollido o nivel do alumno/a de forma automática, se este nivel
figura na súa etiqueta (ver manual de xestión de alumnado e grupo)

Preme aquí para acceder ó seguimento dos estándares
marcados como rúbrica ou lista de control, para o alumno/a
no nivel escollido.

Unha vez escollido veremos aparecer o listado de estándares e instrumentos de avaliación
indicados na UDI, para cada lista de control ou rúbrica poderás ir facendo o seguimento dos aspectos
observables.

No caso das rúbricas poderá escoller entre
os diferentes niveis de logro que indicases
na UDI. Poderás ver o texto completo de
cada un dos niveis que indicases.

Escolle entre as opcións da lista de control,
aparecerán unhas ou outras segundo o
tipo de lista de control indicada.

Estas son as opcións que podes indicar como tipo de “lista de
control” no apartado “instrumentos” da sub-lapela avaliación da
UDI. Segundo o que se indique amosaranse unhas ou outras
opcións dacordo o tipo elexido. Por defecto, se non se indica
nada, todo o sinalado únicamente como “lista de control” amosará
as opcións “si/non/ás veces”
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Modo de “seguimento por grupo”:
Se optamos polo “modo de seguimento por grupo, vermos cada un dos instrumentos da UDI-UD
marcados como lista de control ou rúbrica pero, a diferencia do modo individual aquí veremos cada un dos
estándares – indicadores con ditos instrumentos, e poderemos indicar os resultados nun listado de
alumnos/as do grupo.

Escollemos o nivel para facer o seguimento e prememos o botón “FACER
SEGUIMENTO”.
No caso de ser un grupo mixto, con varios niveis que teñamos indicados na
etiqueta de cada alumo/a, coa opción filtrar por etiqueta amosará só aqueles nos
que a etiqueta se corresponda co nivel indicado.

Escollemos a lista de control rúbrica, do
correspondente estándar-indicador, para
facer o seguimento.

Tan so terás que cubrir os resultados para
cada alumno/a do grupo.

Lembra que tamén podes empregar ambas versións de seguimento desde a APP oficial para iOS e
Android, descárgaa na App Store ou en Google Play.
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7.11.- Borrando UDIS-UD.
De forma análoga a como sucede no resto da aplicación, para borrar unha das túas UDIS-UDS tan
só terás que escribir a palabra “borrar” como título da UDI-UD, desde a sub-lapela “identificación” e deixar
que se garden os cambios ou facelo manualmente. Recibirás unha confirmación de que a UDI-UD foi
borrada.

Para evitar borrados accidentais, ademais de escribir expresamente “borrar” como título será
preciso que a UDI-UD cumpra estes criterios para que poida ser borrado, e non aparece un aviso de alerta
sobre este feito:
•

Deberá ter unha única tarefa e esta estar valeira (sub-lapela tarefas)

•

Deberá ter unha única actividade en branco, as demais deberán ser borradas (sub-lapela
actividades e exercicios)

•

A única actividade existente deberá, a súa vez, conter un único exercicio e estar baleiro, tendo que
ser borrados os restantes exercicios de existir (sub-lapela actividades e exercicios)
TRUCO: Se tes creadas moitas actividades podes crear unha nova tarefa, que estará en branco,

tan só terás que borrar as outras tarefas que teñas (borraránse automáticamente as súas actividades
tamén) e deixar únicamente esa en branco. Nese momento xa poderás borrar a UDI-UD sen problema.
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7.12.- Xerar a UDI-UD e outros documentos.
Nesta última lapela é onde se creará tanto a UDI-UD a partir dos datos introducidos nas diferentes
sub-lapelas, só a estrutura-mapa da mesma (que vai incluída tamén na UDI-UD completa) así como os
documentos de estándares traballados e avaliados no curso/categoría.
En canto se prema nalgún dos botóns dispoñibles aparecerán os documentos solicitados, tanto en
formato PDF como en ODT (para openoffice-libreoffice). Podes escoller tamén se incluír os elementos
curriculares de tódolos niveis ou dun en concreto.

Preme sobre os botóns para xerar:
- a UDI, listas de control e adxuntos
- a lista de indicadores-estándare/contidos
traballados ou avaliados nas UDIS do cartafol.
- o calendario codas datas marcadas para
cada UDI no apartado identificación.

Preme sobre a icona correspondente para
descargar a UDI en formato odt editable
(libreoffice-openoffice) ou pdf non modificable

Lembra que podes “xerar” tantas veces como desexes facendo os cambios que consideres en
calquera das lapelas da aplicación.
Tamén podes descargar a versión odt para facer cambios directos sobre o documento,
evidentemente, neste caso os cambios non estarán presentes na aplicación.

O documento xerado tanto en odt como en pdf será o mesmo, e terá a estrutura do modelo de UDI
do CEIP. Pedro Antonio Cerviño (creado no PFPP) que pode descargarse da súa web. A modo de resumo
estas son as páxinas que incluirá a UDI. Como observarás o deseño é moi similar ó da propia aplicación.
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Folla de identificación da UDI

Folla de tarefas, actividades e
exercicios... tantas follas como
sexan precisas segundo o
indicado na aplicación

Folla de avaliación da práctica
docente e participación das
familias e comunidade escolar
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Follas de avaliación e rúbrica,
unha ou dúas segundo a
cantidade de indicadores
establecidos.

Follas do mapa conceptual de
relacións entre tarefasactividades-exercicios, xerada
de forma automática cos datos
introducidos. De xeito que sexa
fácil localizarse na UDI durante a
súa posta en práctica.
Pode xerarse tamén por
separado, sen ter que xerar a
UDI completa, na lapela XERAR

Follas Anexo resumo curricular,
que amosará tódolos indicadores
traballados na UDI (na que
aparecerán só cos códigos)
incluíndo os textos de cada un
deles e as relacións entre os
mesmos. É por así dicilo o
“anaco de currículum” que
estamos a traballar. A idea e
poder localizar rápidamente o
significado dos diferentes
códigos.

Como serán as listas de control?
Se ben cada unha delas terá unha estrutura propia, amosamos a modo de exemplo un modelo de
rúbrica. O mellor é que as xeres e observes como son.
Lembra que se as xeras desde a sub-lapela AVALIACIÓN ou XERAR UDI e escolles o grupo de
alumnos/as aparecerá cuberta co que teñas indicado no apartado SEGUIMENTO para cada un deles.
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Modelo de lista de control do proceso lecto-escritor.

Lista de indicadores/estándares ou contidos traballados ou avaliados nun cartafol
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Na parte inferior do documento “lista de estándares/contidos traballados” ou “avaliados” poderás
atopara unha lista das UDIS que se traballan en cada trimestre, para usala por exemplo na túa
programación.

Calendario das UDIS no cartafol:
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