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PROTOCOLO DE AUTOAVALIACIÓN INTERNA. 

Podemos definir como autoavaliación interna do centro aquel proceso contextualizado de análise e 
interpretación de información válida e fiable que oriente cara a unha toma de decisións, co fin de 
continuar con aquilo que funciona satisfactoriamente e de propoñer melloras naqueles aspectos que 
resulten menos satisfactorios. 

A finalidade de realizar un plan de autoavaliación interna é dobre: 

 O diagnóstico da situación do centro para tomar decisións sobre aquelas áreas susceptibles 
dunha mellora necesaria. 

 A posta en común dos distintos puntos de vista sobre a situación do centro e das súas áreas de 
mellora. 

OBXECTIVOS 

Entre os obxectivos dun plan de  autoavaliación interna distinguimos os seguintes: 

 Desenvolver un traballo de colaboración entre os distintos axentes que interveñan, co fin de 
obter información válida, proceder á súa análise e reflexión e seleccionar aqueles ámbitos de 
mellora que se estimen máis necesarios. 

 Chegar a conclusións e tomar decisións sobre os aspectos que hai que mellorar. 

 Concretar as propostas nun plan de mellora, para levalas adiante nun determinado tempo, 
sistematizándoas en tarefas e responsables. 

 Centrar os aspectos de mellora no punto neurálxico do centro educativo: o proceso de ensino-
aprendizaxe. 

 Corresponsabilizar a todos os sectores da comunidade educativa nun proxecto común de 
mellora do centro. 

FASES 

Será o equipo directivo quen realice a proposta de fases de actuación. En todo caso, para 
coñecemento e aval da comisión de coordinación pedagóxica e a súa posterior presentación ante 
claustro e/ou consello escolar, deberán contemplarse as seguintes: 

 Fase de preparación ou sensibilización. 

 Fase de planificación. 

 Fase de execución. 

 Fase de elaboración e publicación de informe. 

 Fase de toma de decisións para a mellora. 

 Fase de avaliación. 

 

ÁMBITOS, INSTRUMENTOS E ÓRGANOS COMPETENTES. 

A determinación de ámbitos, criterios, Iinstrumentos e indicadores corresponde establecelos ao 
equipo directivo e aos órganos competentes e dependerán de distintas circunstancias. Entre os 
ámbitos que cabería avaliar destacamos. 
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ÁMBITOS ÓRGANOS 
COMPETENTES 

INSTRUMENTOS INFORME AVALIACIÓN 

Condicións 
materiais. 

Equipo Directivo Infraestruturas, 
mantemento e 
equipamento. 

Documentos  de 
gastos, orzamento 
e necesidades. 

Plan de mellora 

Condicións 
estrutura 
organizativa. 

Equipo Directivo e 
Departamento de 
Orientación. 

Organización de 
grupos e distribución 
de tempos e espazos 

Horarios, grupos e 
aulas. 

Memoria de 
Dirección. 

Desenvolvemento 
do currículo. 

CCP Indicadores de logro 
das programacións 
didácticas. 

Memorias dos 
departamentos 

Memoria de 
Dirección. 

Documentos 
programáticos 

Equipo Directivo PE, PXA, PLC e 
programacións 
didácticas. 

Memoria de 
Dirección 

Plan de Mellora 
do protocolo de 
autoavaliación. 

Órganos de 
goberno, 
participación e 
didácticos 

Claustro Enquisa de avaliación 
do Proxecto Educativo 

Avaliación do 
Proxecto 
Educativo 

Plan de Mellora 
do protocolo de 
autoavaliación. 

Proceso de 
aprendizaxe do 
alumnado e 
valoración de 
resultados. 

Xunta Avaliación Documento estatístico 
de resultados e 
enquisas ao 
alumnado. 

Propostas de 
Mellora na CCP. 

Memoria de 
Dirección. 

Convivencia. Observatorio de 
Convivencia 

Enquisa sobre 
convivencia familias, 
profesorado e 
alumnado e informe 
de Xefatura sobre as 
NOF. 

Plan de 
Convivencia 

Memoria de 
Dirección. 

Relacións con 
outras institucións. 

Equipo Directivo Grao de participación 
con outras 
institucións. 

Enquisa 
actividades 
complementarias e 
extraescolares. 

Memoria 
Dirección. 

Actividades 
complementarias e 
extraescolares. 

Departamento de 
actividades 
Complementarias e 
extraescolares 

Enquisa ao Claustro. Memoria do 
departamento 
implicado. 

Memoria de 
Dirección. 

Administración, 
xestión económica e 
servizos 
complementarios 

Secretaría Libro de contas. Balance 
Económico Anual. 

Memoria de 
Dirección. 

INFORME DE AVALIACIÓN 

Será competencia do equipo directivo elaborar e presentar o informe de avaliación correspondente. 
Entre as características do mesmo constarán 

 Contido e fases. 

 Comunicación aos órganos correspondentes. 

 Elaboración  e temporalización do Plan de mellora. 


