
++
    Resultados da Avaliación de Diagnóstico

Arredor de 45.000 alumnas e alumnos de 2º da ESO e 4º de 
primaria sometéronse en maio de 2011 á Avaliación de 
Diagnóstico, que organiza por segunda vez a  Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria.
Uns 1100 centros educativos de Galicia, todos os que imparten 
ensinanza básica, pasaron as probas entre o seu alumnado.
O obxectivo desta proba é coñecer o nivel de desenvolvemento 
das capacidades básicas do alumnado ao remate  do segundo 
ciclo de primaria e do primeiro de secundaria.
A información que se obtén destas probas é tida en conta polos 
centros para organizar as medidas necesarias para mellorar a 
atención do alumnado.
Así mesmo, é tida en conta, xunto cos demais datos obtidos na 
avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe, para analizar, 
valorar e reorientar, se procede, as actuacións encamiñadas ao 
desenvolvemento do currículo da etapa.

Co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos 
resultados, utilízase o Índice Socioeconómico e Cultural 
(ISEC) como elemento definitorio do contexto dos centros. O 
índice constrúese a partires de variables relativas ao nivel de 
estudo, á situación laboral e profesional das familias e aos 
recursos culturais e materiais no fogar. Segundo os resultados 
deste índice, os centros agrúpanse en tres niveis: Baixo,  
Medio,  Alto.
O Grupo ISEC ao que pertence o CEIP Pío XII é o Alto

Os resultados en todas as competencias avaliadas
(matemática, lingüística, coñecemento e interacción co 

mundo físico) foron os seguintes

A diferenza da media do CEIP Pío XII  resultou r

§Con respecto á media de Galicia, presentando variacións 
significativas con respecto da media de toda a comunidade 
autónoma.

§

variacións significativas con respecto da media dos centros do mesmo 
grupo ISEC.

O informe de resultados da avaliación de diagnóstico 
proporciona unha visión puntual da realidade do centro. Esta 
información, xunto coa que xa se posúe, constitúe unha 
ferramenta valiosa que, ao ser obxecto de análise e reflexión, 
axuda a constatar fortalezas e debilidades dos ámbitos 
avaliados e orienta as accións de reforzo e/ou mellora 
inherentes a toda avaliación formativa.

elevante:

Con respecto á media dos centros do mesmo grupo ISEC, presentando Competencia Matemática

Competencia LingüísticaCompetencia Coñecemento e...
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