
 

 

 

 

 

CIRCULAR ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º CURSO 

SOBRE A AVALIACIÓN FINAL DE PRIMARIA 

 

 

Os vindeiros días 11, 12 e 13 do presente mes, todo o alumnado de 6º curso de educación 

primaria deste centro, así como o resto do alumnado deste nivel da nosa Comunidade 

Autónoma, participarán nunhas probas deseñadas para comprobar o grao de adquisición da 

competencia en comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía, así como o logro dos obxectivos da etapa. 

Esta avaliación individual non ten efectos académicos para o alumnado, é dicir, non terá 

ningunha influenza nas súas cualificacións de fin de curso.  

Unha vez obtidos os informes individualizados de cada alumno/a, o titor comunicará os 

resultados ás familias. 

En canto ao proceso a realizar polo alumnado dicir que é sinxelo. De acordo coas 

instrucións que recibirán do profesorado, terán que contestar aos ítems recollidos en  

cadernos das distintas competencias.  

Completan esta avaliación cuestionarios de contexto que recollen información sobre as 

condicións socioeconómicas e culturais dos centros e que van dirixidos, ademais do 

alumnado, ás familias, profesorado titor e dirección do Centro. 

Neste sentido, é precisa a súa colaboración cumprimentando o cuestionario de alumnado- 

familias, ben en liña ou en papel. O mércores 11 os seus fillos/as levarán o cuestionario e 

unha carta coa clave de acceso para cubrilo en liña. Pregámoslles que os que o fagan en 

papel nolo acheguen cuberto o luns día 18 de maio. 

Toda a información relativa ao proceso atoparédela no seguinte enderezo: 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/18816 , ou na páxina web do centro. 

Confiamos en que esta información lles resulte de interese. En caso de dúbidas poden 

poñerse en contacto co titor ou co equipo directivo. 

 

Brexo-Lema, 5 de maio de 2016 

 

A DIRECTORA DO CENTRO 

 

 

 

CEIP Emilio González López 

Rúa Lamelas 21, CP 15659 Brexo-Lema, Cambre (A Coruña) 

Tel: 881 880 363  Fax: 881 880 366   

Enderezo electrónico: ceip.emilio.gonzalez@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/18816

