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ANNEX I
A) Informe per a la supervisió de la fase de pràctiques i l'efectiu exercici de les funcions de la persona
tutora
L'apartat quart de la Resolució de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent per la qual es
regula la fase de pràctiques estableix les funcions i responsabilitats que la persona designada com a tutor o tutora
de la funcionària o funcionari en pràctiques ha de desenvolupar per a la correcta avaluació de les capacitats
didàctiques de la persona candidata.
En aquest sentit, l'esmentada resolució concreta que, per al correcte exercici de les seues funcions, les persones
tutores hauran d'assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les quals impartisquen les persones en
pràctiques i, al mateix temps que observen el seu treball amb l'alumnat, les orientaran en tot allò que presente
dificultat o requerisca una atenció especial.

Supervisió de la inspectora o inspector d’educació envers l’efectiva realització de les tasques i responsabilitats
de la persona tutora
Considerant les actuacions i visites realitzades, l’inspectora o inspector que subscriu emet la següent valoració
envers l’exercici de les tasques i responsabilitats efectuades per la persona tutora de la funcionària o funcionari
en pràctiques
a) S’han realitzat tasques de formació i assessorament envers:
• Assessorament a l'aula.
• Coordinació didàctica: curs i etapa.
• Programació General Anual.
• Proposta pedagògica.
• Elaboració de les programacions didàctiques, en funció de l'especialitat del personal
docent en pràctiques.
• Participació en la Comunitat Educativa.
• Procediments i criteris d'avaluació.
• Atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, d'acord
amb
el model d'inclusió educativa que es deriva de la normativa vigent.

Favorable /
desfavorable

a) S’ha realitzat la tutorització presencial amb dues sessions mensuals de classe de la
persona funcionària en pràctiques d’acord amb el calendari previst

Favorable /
desfavorable

b) La persona funcionària en pràctiques ha participat en la classe de la persona tutora en
almenys tres sessions al llarg de la fase de pràctiques

Favorable /
desfavorable

Observacions:
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B) Informe per a la supervisió de la fase de pràctiques i l'efectiu exercici de les funcions de la persona
responsable de la direcció del centre
L'apartat cinquè de la Resolució de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent per la qual es
regula la fase de pràctiques estableix les funcions i responsabilitats que la persona responsable de la direcció del
centre ha de desenvolupar per a la correcta avaluació de la persona aspirant.
Considerant les actuacions i visites realitzades, l’inspectora o inspector que subscriu emet la següent valoració
envers l’exercici de les tasques i responsabilitats efectuades per la persona responsable de la direcció del centre
a) La designació de la persona tutora s’ha realitzat d’acord amb la prelació de criteris que
s’estableix a l’apartat tercer de la resolució que regula la fase de pràctiques.

Favorable /
desfavorable

b) La direcció del centre ha realitzat almenys una reunió fins al 31 d’octubre en la qual ha
informat i assessorat les persones funcionaries en pràctiques envers:
• Projecte Educatiu i Projecte Curricular de Centre.
• Pla Anual de Centre i Memòria Anual.
• Reglament Orgànic i Funcional i Pla de Convivència.
• Funcionament dels òrgans de govern i de coordinació didàctica en el centre.
• Participació de la comunitat educativa.

Favorable /
desfavorable

Observacions:

