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PROBAS DE AVALIACIÓN 
3º E 6º DE PRIMARIA 

         Curso 2015-16 

Como e quen  avalía? 

Competencias obxecto de avaliación 
 No terceiro curso de educación primaria 

avaliarase a competencia en 
comunicación lingüística e a competencia 
matemática.  

 En  sexto  de educación primaria as 
probas agruparanse en tres ámbitos: 
competencia en comunicación 
lingüística, en relación coas áreas de 
Lingua Castelá e Literatura, Lingua 
Galega e Literatura e Primeira lingua 
estranxeira; competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, así como o logro dos 
obxectivos da etapa. 

          Competencia matemática:  en castelán;                                                                         
ciencia e tecnoloxía, en galego. No caso de ter 
sido solicitado polos pais, nais ou titores legais 
poderán ser realizadas na outra lingua cooficial.  
 Na avaliación final de 6º poderá estar 

exento da realización da proba de 
competencia en comunicación lingüística 
en lingua galega e literatura o alumnado 
que teña concedida unha exención 
temporal da cualificación das probas de 
avaliación nesta área no presente curso 
escolar 

  Caderno  para cada competencia obxecto 
de avaliación e cuestionarios de contexto 
dirixidos ao profesorado titor, á dirección 
do centro, ao alumnado e ás súas familias 
( preferentemente en formato dixital, 
permitirán obter información sobre as 
condicións socioeconómicas e culturais dos 
centros para a contextualización dos 
resultados obtidos).Facilitaremos o acceso 
on -line ás familias.  

 3º: Aplicadas por profesorado que imparte 
docencia en áreas distintas das avaliadas.  

 6º : aplicadas e corrixidas por profesorado 
que non imparta docencia ao grupo 
avaliado. Poderase solicitar a revisión dos 
resultados. 

Informes:  

 Individual, entregado ás familias e 
trasladado aos centros en que o alumnado 
vaia proseguir a súa escolaridade. Carácter 
informativo e orientador  

 O titor/a informará  ás familias dos 
resultados  en relación co grao de 
adquisición das competencias avaliadas e 
das medidas adoptadas.  

 Informe sobre resultados de centro e de 
grupo en cada unha das destrezas e 
competencias avaliadas ao propio centro. 

Que  avalían? 



Marco legal  Deben servir para:  Obxectivos: 

Avaliación individualizada, 3º  curso de  primaria:   
 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. 

 
Avaliación final, 6º  de primaria : 
 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. 

 
Ámbalas dúas teñen: 
 Carácter informativo e orientador para  

alumnado e familias, equipos docentes, centros e 
Administración educativa.  

 
 Complementan a información que reciben e 

orientan a toma de decisións na elaboración de 
plans de mellora. 

 
DATAS:  
3º de primaria: 24 e  25 de maio  
6º de primaria:  11,12 e 13  de maio  

 Achegar información individualizada 
de cada alumno ou alumna avaliado 
sobre o seu progreso no grao de 
adquisición das competencias obxecto 
de avaliación e contribuír á detección 
de dificultades na aprendizaxe. 

 
 Achegar información e orientar aos 

centros educativos para que, en función 
dos resultados obtidos polo seus 
alumnos e alumnas, cada centro adopte 
as medidas necesarias que redunden na 
mellora do proceso educativo. 

 
 Achegar información ás familias e á 

Administración educativa sobre o 
progreso da aprendizaxe do alumnado 
que contribúa a orientar a toma de 
decisións e o establecemento de medidas 
encamiñadas á mellora educativa. 

 
 Os centros analizarán  os resultados para 

establecer as accións de mellora 
pertinentes, que se incorporarán  á súa 
programación xeral anual. 

 
Alumnado con NEE: 
 Adaptaranse ás  necesidades do alumnado  

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, modificada pola Lei orgánica 
8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 
calidade educativa, establece no seu artigo 20.3 
que os centros  realizarán unha avaliación 
individualizada a todo o alumnado ao finalizar o 
3º curso de ed. primaria, segundo dispoñan as 
administracións educativas, e no seu artigo 21 
establece que, ao finalizar o 6º curso de educ. 
primaria, se realizará unha avaliación 
individualizada a todos os alumnos e alumnas, na 
cal se comprobará 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. 
Decreto 105/2014, do 4 de setembro, que 
establece o currículo da educación primaria na 
Comunidade Autónoma de Galicia . 
Real decreto 1058/2015, do 20 de novembro, 
regula as características xerais das probas.  
Resolución  do 18 de abril de 2016, da 
Dirección Xeral de Educac. F.P. e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento da avaliación individualizada 
de 3º curso de educación primaria e da avaliación 
final de educación primaria nos centros docentes 
da Comunidade Autónoma de Galicia no curso 
escolar 2015/16. 


