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O caderno do profesorado: O principal rexistro do noso sistema da calidade 

O caderno do profesorado é unha das pezas básicas no noso deseño do sistema da calidade, 
porque constitúe o rexistro actualizado da actividade docente diaria do profesorado. Para que 
sexa de verdade operativo o principal requisito é que se leve “ó día”. 

O caderno do profesorado: unha “propiedade compartida” 

O caderno do profesorado enténdese como unha propiedade compartida, porque a súa 
transcendencia na actividade docente do centro é tanta, que desborda ó ámbito particular do 
profesorado.  

O centro proporciona ó profesorado esta ferramenta de traballo en forma dunha carpeta 
plástica á que se engaden diversos formularios codificados. A carpeta consérvaa o 
profesorado en concepto de “usufructo”: cando abandone o centro debe deixala en 
Dirección. Cando se deteriore polo uso, o centro lle suministra outra. 

Ademais, existen dous elementos que, por así dicilo, “saen” do caderno, e arquívanse como 
rexistros do sistema: 

MD75010406-6. Ficha persoal do alumnado. 

A ficha ten sido unha das partes do caderno que sufriron maiores modificacións. 
Partimos nun principio dun modelo moi xenérico e pouco preciso, cando o propósito 
esencial era a estandarización do caderno. Pero unha vez que este está estendido, 
parece oportuno elaborar unha ficha do alumnado diferente para cada clase de ensino 
(EI, EP, ESO). Tamén era necesario adapta-la ficha o máis posible ós requisitos da 
sistemática de avaliación empregada e facela coherente co noso sistema de 
avaliación, sobre todo no referente ó tratamento das non conformidades.  Asemade, 
no seu reverso, déixase unha ampla marxe ás anotacións e observacións que os 
profesores/as consideren oportuno.   

Unha vez rematado o curso, estas fichas (precedidas pola folla-resumo do grupo) 
deben ser gardadas, debidamente etiquetadas, nas carpetas que están colocadas ó 
efecto para cada un dos departamentos na Sala de Calidade anexa á Sala de 
profesorado. 

MD75010406-7. Rexistro de actividades desenvolvidas. 

Neste formulario vanse anotando as actividades desenvolvidas na aula, a súa 
temporalización, os recursos empregados e a súa correspondencia coa programación 
do departamento ou ciclo. Este rexistro é sumamente importante en si mesmo, pero 
ademais pode ser de moita utilidade en caso de sustitucións ou para profesorado de 
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 nova incorporación, que así poden facerse unha idea do que fixo o alumnado o curso 
pasado. 

Estas follas deben ser tamén almacenadas, xunto coas fichas do alumnado, 
debidamente etiquetadas, nas mesmas carpetas ás que se facía mención no apartado 
anterior. 

O caderno do profesorado: outros compoñentes 

O caderno inclúe un ficha para a avaliación do profesorado (MD75010406-12). Trátase 
dunha brevísima enquisa que intenta recolle-la opinión do alumnado sobre os aspectos máis 
importantes da nosa práctica docente e que ademais ten un espacio para expresar aquilo que 
máis e menos lles gusta da nosa forma de imparti-las clases. Aínda que pasar esta enquisa ó 
alumnado é algo opcional, e os seus resultados son de “consumo interno”, é sumamente 
interesante e enriquecedor poder aprecia-la opinión que de nós e do noso traballo teñen os 
seus destinatarios (a súa razón de ser). Pode ser unha importante fonte de inspiración e 
mellora. 

O caderno ten tamén un modelo para o horario do profesorado (MD75010406-4), un 
planning anual (MD75010406-3) adaptado ó noso centro e unha ficha-presentación do grupo 
(MD75010406-5) que recolle, por un lado, os datos do grupo. 

Aínda que a primeira vista pouco ten que ver cos demais apartados do caderno, tamén 
aproveitamos este para conte-la ficha de mantemento preventivo (MD630103), que debe ser 
asinada cunha periodicidade regular (xeralmente unha vez ó mes) para acreditar que os 
espacios atribuidos á nosa vixilancia están en perfecto estado. 

O caderno do profesorado: como todo, mellorable 

O caderno do profesorado foi froito no seu día da actividade dun grupo de profesorado do 
centro que, comparando diferentes modelos de caderno de distintas editoriais e institutos de 
ensino medio, elaboraron este modelo como un compromiso entre as distintas clases de 
ensino que existen no noso centro que poidera valer para todas elas. Nos cursos sucesivos 
sufriu importantes reformas, por unha banda, para adaptarse ó sucesivo perfeccionamento do 
sistema da calidade, e por outra, polas suxerencias de mellora que xurdían da súa utilización 
diaria na práctica docente. 

Estes cambios no caderno, pensados para adaptalo o máis posible ás nosas necesidades, son 
a base da filosofía do sistema da calidade, unha mellora continua fundada nas aportacións e 
suxerencias de todos/as. Así podemos dicir que, aínda que cos seus problemas e 
imperfeccións, este caderno é algo “noso”, peculiar do noso centro, que co paso dos cursos 
se irá adaptando cada vez máis ás nosas necesidades e maneira de entende-lo ensino. 


