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Novidades en GADU 

A partires do curso 15/16 introdúcense en GADU dúas novidades que van 
afectar á elaboración de guías docentes:

1. Un sistema de axuda mediante cores nos pasos 1 (Competencias do 
Título) e 2 (Resultados de aprendizaxe) para asegurar que as 
competencias atribuídas a unha materia son coincidentes coas que esa 
materia ten recollidas na Memoria de Verificación do seu Título

2. Unha nova columna nos pasos 4 (Planificación) e 7 (Avaliación) que vai 
recoller a relación entre Competencias e Metodoloxías ou Probas de 
Avaliación dentro de cada materia.



Obxectivos que perseguen as melloras implantadas na 
aplicación:

● Facilitar aos docentes a asignación de competencias ás súas materias 
para que ésta sexa coincidente coa información recollida na Memoria 
de Verificación do seu título.

●  Ampliar a información das guías docentes reflectindo a contribución de 
metodoloxías e probas de avaliación ao desenvolvemento das 
competencias asignadas á materia.



Lenda de cores para os pasos 1 e 2

 

O profesor verá en vermello aquelas competencias atribuídas en 
Verifica á súa materia que non estén relacionadas con ningún 
Resultado de aprendizaxe (paso 2) na súa guía docente. 

As competencias iranse poñendo en verde a medida que o 
profesor as asigne a algún Resultado de aprendizaxe no paso 2

Ademais das competencias indicadas en Verifica, o docente 
pode asignar á súa materia todas as que considere oportuno. 
Neste caso, aparecerán en cor azul. 



Que ten que facer o Responsable de Titulación?

Para que funcione o sistema de axuda mediante cores, o RT ten que marcar en cada unha das 
materias do seu Título aquelas competencias atribuídas a esa materia na Memoria de Verificación do 
título. 
Isto require o manexo de dous instrumentos fundamentais:

A continuación imos ver paso a paso como é o proceso

 

● A aplicación de guías GADU: www.guiadocente.udc.es 
● A Memoria de Verificación do título á que se accede de varias formas:

○ A través da páxina web do centro (pero non todos os centros a teñen subida á súa 
web)

○ A través da seguinte ruta: http://estudos.udc.es/ > seleccionar o título 
correspondente>premer en Resultados (parte superior dereita da pantalla)> 
dentro do apartado Asegurando a calidade (abaixo á dereita) está a memoria do 
título.

http://www.guiadocente.udc.es
http://estudos.udc.es/


1. Entrar na aplicación de guías GADU

O primeiro paso será entrar na aplicación de guías docentes GADU (www.guiadocente.udc.es) coas nosas 
credenciais de Servizos e premer en Asignaturas

 

Premer en Asignaturas

Moi importante:
Se temos máis dun perfil, 
seleccionar o de RT

http://www.guiadocente.udc.es


2. Entrar a editar cada unha das materias do título

Ao entrar en Asignaturas, desprégase a listaxe de materias do título. O RT ten que entrar a editar cada unha delas tal 
como se explica a continuación:

 

Premer en Editar en 
cada unha das materias 
do título



3. Marcar as competencias da materia no Paso 1

Despois de premer en Editar, entrar no Paso 1, marcar 

a listaxe de competencias que esa materia teña asignadas

 na Memoria de Verificación do título e Gardar.

 
Marcar as competencias 
que esa materia teña 
asignadas no Verifica e 
premer en Gardar

Vemos en azul as que o 
profesor ten asignadas 
de anos anteriores 



4. Resultado final

Unha vez gardado, remata a labor do RT. Agora xa se visualiza

a pantalla de cores tal como a vai ver o docente cando edite

a súa guía.

Vermello: Son competencias que están 
no Verifica e o docente non ten 
asignadas no Paso 2 a ningún Resultado 
de Aprendizaxe. Deberá revisar o Paso 
2

Azul: Son competencias que están 
asignadas de anos anteriores e que non 
aparecen en Verifica pero o profesor 
considera que vai desenvolver coa súa 
materia.

Verde: Competencias que xa están 
asignadas de anos anteriores e 
coinciden coas do Verifica. Se a guía 
estivese sen facer veríase todo en 
vermello.
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