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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. 



Paso 1. Competencias do título
Cando o profesor fai a guía por 1ª vez vai ver en 
vermello as competencias que a súa materia ten 
asignadas en Verifica:

Segundo vaia asignando Competencias a Resultados 
de aprendizaxe no paso 2, esas competencias iranse 
poñendo en verde ou azul (se esa competencia non 
está en Verifica):



Paso 1. Competencias do título
Se imos empregar a mesma guía do ano anterior e vemos todo en verde ou azul podemos pasar 
directamente ao Paso 4 da guía:

A cor verde indica que 
as Competencias 
asignadas á nosa 
materia coinciden coas 
do Verifica

A cor azul indica que esta 
Competencia non está 
recollida en Verifica pero nós 
consideramos necesario 
traballar na nosa materia



Paso 1. Competencias do título
Pola contra, se empregamos a mesma guía do ano anterior e vemos algunhas competencias en cor 
vermella teremos que revisar o paso 2 da nosa guía:

A cor vermella sinala Competencias 
asignadas á nosa materia en Verifica 
que nós non temos recollidas no 
paso 2



Paso 2. Resultados de aprendizaxe

Editaremos cada un dos Resultados 
de aprendizaxe para asignar as 
competencias que vimos en vermello 
no paso anterior

Abrirase esta pantalla onde marcaremos as 
competencias que nos faltan

Marca as 
competencias que 
falten e non 
esquezas premer 
en Gardar



Paso 4. Planificación

Esta alerta indícanos 
que nos faltan 
Competencias por 
asignar. Debemos 
revisar o Paso2.

A columna Competencias é a 
principal novidade en GADU a 
partires deste curso. 
Serve para indicar que 
competencias imos desenvolver 
con cada metodoloxía e con qué 
probas as imos avaliar



Paso 4. Planificación 
Ao editar abrirase esta pantalla onde marcaremos as 
competencias que imos desenvolver con cada 
metodoloxía e prememos en Gardar:

Editaremos cada unha das 
Metodoloxías para asignarlle as 
competencias. Ou inseriremos outras 
novas se o precisamos

Marcamos qué competencias imos 
desenvolver coa metodoloxía Sesión 
maxistral e prememos en Gardar



Paso 4. Planificación 

Neste paso a cor vermella serve para 
indicar que aínda non está asignada 
esa competencia a algunha 
metodoloxía. Segundo as vaiamos 
asignando, irá desaparecendo a cor. 
Por suposto, podemos atribuír unha 
mesma compentencia a máis dunha 
metodoloxía ou proba.

Segundo as vaiamos asignando, o 
código das competencias vai 
aparecendo na columna 
correspondente



Paso 7. Avaliación 

As metodoloxías que no paso 4 
tiñamos marcado que computaban na 
avaliación, aparecerán 
automaticamente no  paso 7 coas 
competencias que alí lles asignamos 
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