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Segundo a Orde de Avaliación do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a 

normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, procede actualizar a 

normativa relativa á avaliación e a promoción na educación primaria nas programacións 

didácticas. 

 

I. Actualización da normativa recollida na orde de avaliación do 25 de xaneiro do 
2022: 

 
As modificacións respecto da normativa de avaliación quedan recollidas no documento 
“Actualización das Normas de Organización e Funcionamento con respecto á 
avaliación”. 
Neste documento, aparecen en cor azul os aspectos establecidos na nova orde de 
avaliación. 
 

II. Criterios de Avaliación:  

 
Mantéñense os criterios de avaliación recollidos nas programacións didácticas 
publicadas, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se estabelece o 
currículo da educación primaria en Galicia, que é neste momento, o currículo vixente. 
 
 
III. Criterios de Cualificación: 

1. A avaliación do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso 
no conxunto dos procesos de aprendizaxe. 

2. Os referentes para avaliar a aprendizaxe do alumnado serán: 

• os criterios de avaliación e, de ser o caso,  

• os estándares de aprendizaxe (Decreto105/2014 do 4 de setembro).  

3. Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán 
os incluídos na devandita adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao curso 
ou á etapa seguinte.  

4. A avaliación das competencias clave está integrada na avaliación dos procesos de 
aprendizaxe. 
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• Teranse en consideración, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe 
das diferentes áreas que se relacionan cunha mesma competencia, os 
cales conforman o perfil desa competencia. 

5. As actitudes e o comportamento corríxense e/ou sanciónanse, pero non se avalían. 

6. Non se avaliarán a asistencia nin a puntualidade. 

7. Establécense criterios de cualificación coherentes na súa gradación según o curso, 
que, neste caso, é o que se reflicte na seguinte táboa (eliminar os cursos que non 
corresponden): 

 

 

PROBAS: 
- Escritas 
- Orais 
- Físicas 
- Prácticas 
- … 

 

TRABALLO 
DIARIO: 
- Libro, 
- libreta, 
- fichas, 
- intervencións 

orais, 
- lecturas, 
- traballos, 
- exercicios… 
 

EDIXGAL 
(5º/6º) 

ACTITUDE E 
COMPORTAMENTO: 
(CONSIDERACIÓNS) 
1. Corríxense ou 

sanciónanse, pero non se 
avalían. 

2. Só se avalían as 
adquisicións ou 
aprendizaxes. 

3. Reflíctense en diferentes 
estándares de 
aprendizaxe de cada 
área. 

1º EP 40% 60% --- --- 

2º EP 40% 60% --- --- 

3º EP 40% 60% --- --- 

4º EP 40% 60% --- --- 

5º EP 50% 30% 20% --- 

6º EP 60% 20% 20% --- 

8. Na Área de Educación Artística, as asignaturas que forman a área, MÚSICA E   
PLÁSTICA: 

• Quedarán reflectidas no boletín de notas coa nota correspondente a 
cada unha. 

• A nota da área será a nota media de ambas. 

9. Establécese o seguinte criterio de centro para o cómputo da nota final da área: 
 

a) Nas áreas sumativas:  
▪ A nota media será o promedio das cualificacións obtidas nas tres 

avaliacións e, en caso de equidistancia, á superior. 
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▪ Considéranse sumativas as seguintes áreas: Ciencias Naturais, 
Ciencias Sociais, Matemáticas, Expresión Plástica. 

b) Nas áreas progresivas: 
▪ A nota final resultará da ponderación de cada avaliación, según a 

seguinte porcentaxe: 
30%/30%/40%  

▪ Considéranse progresivas as seguintes áreas: Lingua Castelá, 
Lingua Galega, Inglés, Música, Educación Física, Relixión e Valores. 

 

10. En 6º de primaria, outorgarase unha mención honorífica ao alumnado que acade 
unha cualificación media igual ou superior ao 9. 
A «Mención honorífica» farase constar no rexistro da avaliación ordinaria no XADE e 
reflectirase así na acta da avaliación.  
 
 
IV. Criterios de promoción: 

 
- Decidirase sobre a promoción do alumnado ao finalizar os cursos 2º, 4º e 6º de 
Primaria. 

- A promoción no resto de cursos da etapa (1º, 3º e 5º) será automática. 

- Decidirá sobre a promoción o equipo docente do grupo na sesión de avaliación 
final.  

- A decisión será adoptada de xeito colexiado, tendo en conta os criterios de 
promoción. 

- De non haber acordo, terase especialmente en consideración a información e o 
criterio do profesorado titor.  

- A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter 
excepcional: 

• Tomarase se: 
o Tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e 

personalizadas para atender o desfasamento curricular ou as 
dificultades de aprendizaxe da alumna ou do alumno,  

o o equipo docente considera que a permanencia un ano máis no 
mesmo curso é a medida máis adecuada para favorecer o seu 
desenvolvemento.  
 

• O equipo docente organizará un plan específico de reforzo (artigo 50 da 
Orde do 8 de setembro de 2021) para alcanzar as competencias 
correspondentes durante ese curso. 
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• Esta decisión só poderá adoptarse unha vez durante a etapa. 
 

• Os pais (nai/pai/titor legal) serán oídos en sesións de titoría convocadas 
antes da sesión de avaliación para informar da posibilidade de non 
promoción e informados despois da sesión de avaliación antes da 
entrega das notas ao alumno/a. 
 

- O alumnado que acade a promoción de curso con algunha área con 
cualificación negativa recibirá os apoios necesarios para recuperar as 
aprendizaxes que non alcanzara o curso anterior. 

- Ao finalizar os cursos 2º e 4º de Primaria, o titor/a emitirá un informe sobre o 
grao de adquisición das competencias de cada alumna/o, indicando, de ser o 
caso, as medidas de reforzo que se deben prever no ciclo seguinte. 

- Ao finalizar 6º de Primaria, o titor/a emitirá un informe sobre o  a súa evolución 
e o grao de adquisición das competencias desenvolvidas. No caso de alumnado 
con necesidades educativas especiais, o informe deberá reflectir as adaptacións 
e medidas adoptadas, e a súa necesidade de continuidade na seguinte etapa 
escolar. 

 
V. Información ao alumnado e ás súas familias das modificacións feitas: 

 
Publicarase na páxina web do centro, no apartado “Programacións 2021-2022”, a 
seguinte documentación: 

• A addenda de cada nivel. 

• A “Actualización das Normas de Organización e Funcionamento con respecto 
á avaliación”. 

• A actualización dos criterios de cualificación e promoción. 
Avisarase mediante Abalar de centro desta publicación e da súa entrada en vigor na 
segunda avaliación do actual curso 2021-2022. 

En Ourense, a 8 de abril de 2022. 
 

A Mestra especialista  
 
 

FDO: Mª VICTORIA MARÍN VALLE 


