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REFERENCIAS LEXISLATIVAS 
 
Artigo 20, Capítulo II da LOE 
Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

1. PRINCIPIOS DO PROCESO AVALIADOR 

1.1. Continua e formativa: Integrada no quefacer diario da aula e do centro 
educativo. 

1.2. Global: O conxunto das CCBB da etapa e os criterios de avaliación das 
áreas/materias. 

1.3. Criterial : Atendendo aos obxectivos, CCBB e criterios de avaliación. 
1.4. Sistemática: De acordo co plan previamente trazado e de xeito organizado. 
1.5. Flexible: Utilizamos diversidade de técnicas e instrumentos para rexistrar datos. 

2. TÉCNICAS PARA A RECOLLIDA DE DATOS 

2.1. Observación: Mirar e escoitar. Empregaremos este método para obter 
información sobre o comportamento típico dos alumnos. 

2.2. Interrogación: Interrogar e preguntar. Moi útil para recoller información 
sobre opinións, percepcións, xuízos subxectivos, percepcións sociais, afecto, en 
canto a actitudes especiais. 

2.3. Análise: Dividir algo en partes. Moi útil para obter información analizando o 
traballo do alumno mentres se está producindo a aprendizaxe. 

3. INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN 

3.1. Anecdotarios: Descricións escritas das observacións que fixeron os profesores 
dos alumnos. 

3.2. Listas de control: Empregarémolas para estudar comportamentos específicos 
que  anotamos nunha lista e  marcamos se os atopamos. 

3.3. Escalas de avaliación: Empregámolas para xulgar a aprendizaxe dos nosos 
alumnos ou aspectos do desenvolvemento do ensino. 

3.4. Ordenación: Ordénanse as persoas ou obxetos que xulgamos sobre a base do 
grao en que posúen a característica que medimos. 

4. INSTRUMENTOS DE INTERROGACIÓN 

4.1. Cuestionario: Listaxe de preguntas que anotamos para seren lidas e contestadas 
polos nosos alumnos. 

4.2. Inventario : Cuestionario deseñado para conseguir autoinformación. 
Utilizámolo para obter información sobre os intereses dos nosos alumnos. 
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4.3. Escala de actitudes: Faise que o alumno lea un parágrafo e despois que indique 
se el está moi de acordo, de acordo, non está decidido,... 

4.4. Entrevista: Formal ou informal. Permítenos obter información de natureza moi 
persoal. 

4.5. Probas sociométricas: Utilizámolas para obter datos sobre a aceptación social 
das persoas dentro dun grupo e sobre as relacións que se percibe que existen 
nel. 

5. INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

5.1. Observación: Utilizámola cando o traballo que  vamos a analizar é algunha 
realización (unha exposición oral, unha coreografía) ou algún producto non 
verbal (un mapa, un gráfico). Pódese utilizar para algunha comunicación verbal 
ou escrita (un discurso, un problema, un tema). 

5.2. Análise de contido:  Utilizamolo como un procedemento de cálculo. 
Comunicacións orais ou escritas analízanse para comprobar a presenza ou 
ausencia de certas características, cóntanse, e o número conseguido compárase 
con algún estándar e formúlase un xuízo (por exemplo, frases completas). 

5.3. Tarefas e proxectos 
5.3.1. Tarefas de adquisición de información. 
5.3.2. Tarefas de repaso para almacenar a información. 
5.3.3. Tarefas de transferencia, para usar e adquirir nova información.  

5.4. Test/probas elaboradas polos profesores: Utilizaremos estes instrumentos 
para obter unha medida dos logros cognoscitivos dos alumnos.  

6. AVALIACIÓN NO 27 CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Sera continua, formativa e global. 
Referentes: Obxectivos xerais da etapa e área, CCBB e os criterios de avaliación. 
Momentos do proceso avaliador: 
 

6.1. Avaliacion Inicial: Realizaráse no momento da incorporación do alumno: 
6.1.1. Grao de desenvolvemento das CCBB. 
6.1.2. Información das familias. 

 
6.2. Avaliación Procesual: 

6.2.1. Continua ao longo do Ciclo. 
6.2.2. 3 sesións ao longo de cada curso. 
6.2.3. Informe individualizado ao final de cada curso. 

 
6.3. Avaliación Final: Ao termo do Ciclo realizaráse un informe individualizado 

que debe recoller: 
6.3.1. Logros no seu proceso de desenvolvemento. 
6.3.2. Adquisición das aprendizaxes. 
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6.3.3. Aspectos que condicionen o seu proceso educativo. 
6.3.4. Medidas de reforzo e adaptación que se tomaron. 

7. AVALIACIÓN NA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Referentes: Obxectivos da etapa e área, CCBB e criterios de avaliación. 
Momentos do proceso avaliador: 
 

7.1. Avaliación externa (de diagnóstico): Ao finalizar o 2º Ciclo de Educación 
Primaria realizaráse aos alumnos de 5º curso unha avaliación de diagnóstico do 
grao de consecución das CCBB. 

7.1.1. Axente avaliador: A administración educativa. 
7.1.2. Carácter: Formativo e orientador para o centro e informativo para as 

familias e comunidade educativa. 
 

7.2. Avaliación interna: As decisións adoptaranse por consenso do equipo de 
profesores que incida sobre o alumno primando o criterio do profesor/a titor/a. 

 
7.2.1. Avaliación Inicial: 

7.2.1.1. Ao comezo de cada Ciclo 
7.2.1.2. Aplicarase unha proba específica. 
7.2.1.3. Esta avaliación non é calificable. 
7.2.1.4. Os alumnos de incorporación tardía ao noso sistema educativo, 

realizarán esta proba no momento da súa incorporación ao Centro. 
 

7.2.2. Avaliación Procesual: 
7.2.2.1. Sesións con periodicidade trimestral dentro do período lectivo. 
7.2.2.2. Quedará constancia na acta do Ciclo das sesións e acordos 

adoptados. 
7.2.2.3. Valoraranse o grao de consecución das CCBB e aprendizaxes 

alcanzadas. 
7.2.2.4. Informarase dos resultados aos alumnos e os seus pais ou titores 

legais. 
 

7.2.3. Avaliación Final: 
7.2.3.1. Ao final de cada Ciclo 
7.2.3.2. Valoración dos resultados da avaliación continua do alumno ao 

longo do Ciclo. 

8. DECISIÓNS E CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

8.1. Alumnado que alcanzou as CCBB e o adecuado grao de madurez: pasa ao 
Ciclo ou Etapa seguinte.  

8.2. Alumnado que non alcanzou as CCBB, o grao de madurez adecuado ou ambas, 
pero considérase que esa circunstancia non lle impedirá seguir con 
aproveitamento o novo curso: pasa ao Ciclo ou Etapa seguinte. 
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8.3. Alumnado que non alcanzou as CCBB, o adecuado grado de madurez ou 
ambas, e considérase que esa circunstancia impediralle seguir con 
aproveitamento o novo curso: permanecera un ano máis no mesmo Ciclo 
(salvo que teña que promocionar por imperativo legal) 

 
 

 
 

ÁREAS  
 

INSTRUMENTAIS 
 

MATEMÁTICAS  LINGUAXE 

 
 
OUTRAS 
 

 
DECISIÓN DE PROMOCIÓN 

Avaliación + Avaliación +  PROMOCIONA 
Avaliación + Avaliación -  PROMOCIONA 
Avaliación - Avaliación +  PROMOCIONA 
Avaliación - Avaliación -  NON PROMOCIONA 
Avaliación + Avaliación - Avaliación - PROMOCIONA 
Avaliación -  Avaliación +  Avaliación - PROMOCIONA 

Avaliación + Avaliación - Aval.- // Aval. - A CRITERIO DO EQUIPO 
AVALIADOR* 

Avaliación - Avaliación + Aval. - // Aval. - A CRITERIO DO EQUIPO 
AVALIADOR* 

Alumno con avaliación negativa nunha instrumental e 
outras 3 áreas  
 

 
NON PROMOCIONA 

*ÁREAS A COMPUTAR PRIORITARIAMENTE A 
EFECTOS DE PROMOCIÓN: Matemáticas // Lingua 
castelá // Lingua Galega // Coñecemento do Medio // 
Idioma // Artística // E. Física 

 
 

* En función de: nivel alcanzado nas CCBB, 
grao de  madurez e a natureza das áreas con 
avaliación negativa 


