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CIRCULAR SOBRE A AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 

Os días 23 e 24 de maio, mércores e xoves, o alumnado de 3º curso de educación primaria deste Centro, 
participará na avaliación individualizada que se realizará en todos os centros educativos de Galicia. 

A avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria ten como finalidade comprobar o 
grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión 
oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición da competencia en 
comunicación lingüística e da competencia matemática. Tamén aclaramos que non ten efectos 
académicos para o alumnado, é dicir, non terá ningunha influencia nas súas calificacións de final de 
curso.  

Esta avaliación ten carácter informativo e orientador para os alumnos e alumnas e familias, equipos 
docentes, centros e Administración educativa. Complementa a información que reciben e orienta a toma 
de decisións na elaboración de plans de mellora 

En canto ao proceso a realizar polo alumnado, dicir que é moi sinxelo para eles. De acordo coas 
instrucións  que  recibirán  do  seu  profesorado  titor,  terán  que  contestar  aos  items  contemplados 
nos diferentes cadernos de todas as probas, mentras que as familias cubrirán dixitalmente un 
cuestionario referido ao seu contexto social e cultural. 

Para que esta avaliación sexa completa, precisa dun estudo rigoroso do contexto, dos procesos de 
ensino-aprendizaxe e do alumnado. Esta información obterase a partir de cuestionarios dirixidos, 
ademais de ao alumnado, ás familias, ao profesorado titor e á Dirección do Centro. 

Unha vez rematado todo o proceso as familias recibirán das súas titoras cumprida información  do 
resultado obtido nestas probas por parte do alumnado participante. 

Confiamos en que esta información lles resulte de interese. Pola nosa parte, seguimos traballando para 
colaborar coa Administración educativa e con vostedes na educación e formación integral dos seus 
fillos/as e quedamos á súa disposición. 

 

         A Coruña, a 10 de maio de 2018 

 

O DIRECTOR DO CENTRO 


