
 

P á x i n a  11| 14 

 

 

 

  

AVALIACIÓN PRIMARIA 
ORDE 25 DE XANEIRO DE 2022 



 

1 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCIÓN. 

2. NORMATIVA. 

3. AVALIACIÓN INFANTIL. 

3.1 PROCEDEMENTO, ESTRATEXIAS E TÉCNICAS DE AVALIACIÓN.  

3.2 CRITERIOS MÍNIMOS PARA A PROMOCIÓN. 

4. AVALIACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

3.1 PRINCIPIOS XERAIS. 

3.2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN.  

3.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  

3.4 RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. INTRODUCIÓN. 

O presente documento procede a actualizar a normativa sobre a avaliación e a 

promoción nas etapas de Educación Infantil e Educación Primaria ata a implantación 

das modificacións introducidas pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro que 

modifica a Lei Orgánica do 2/2006, do 3 de maio de Educación, no currículo, na 

organización e nos obxectivos de cada unha das etapas que se cursan no noso centro.   

Polo tanto, a continuación expoñemos as modificacións da avaliación e a promoción 

acorde coa Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa da 

avaliación na ensinanzas de Educación Primaria, ESO e Bacharelato no sistema 

educativo de Galicia. 

2. NORMATIVA. 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación.  

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa. 

 Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro pola que se modifica a Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio de Educación. 

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño polo que se establece o currículo de Educación 

Infantil en Galicia. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro polo que se establece o currículo de 

Educación Primaria en Galicia. 

 Orde do 25 de xuño de 2009 polo que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de Educación Infantil en 

Galicia.  

 Orde do 9 de xuño de 2016 polo que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado en Educación Primaria en Galicia.  

 Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa da avaliación 

na ensinanzas de Educación Primaria, ESO e Bacharelato no sistema 

educativo de Galicia.  
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3. EDUCACIÓN INFANTIL. 

3.1. PROCEDEMENTOS, ESTRATEXIAS E TÉCNICAS DE AVALIACIÓN 

A avaliación será: 

- global, en tanto que afecta a todos os aspectos implicados no proceso educativo 

coas interrelacións que se establecen entre eles; 

- continua, porque se avalía de forma sucesiva ao longo de todo o proceso;  

- formativa, porque nos permitirá coñecer os cambios producidos ao intervir con 

novos axustes;  

- aberta, porque se adaptará aos diferentes contextos. 

Terá en conta os obxectivos fixados, os contidos curriculares dos distintos eidos de 

aprendizaxe e todos os criterios de avaliación establecidos: criterios de avaliación 

inicial, de avaliación final de nivel, de avaliación trimestral e de cada proxecto 

desenvolvido.  

Elaboraremos unha avaliación inicial durante as primeiras semanas do curso 

escolar. Este proceso comprenderás as seguintes accións que permitan identificar as 

dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:  

- Análise dos informes do curso anterior, no caso do alumnado de 5º e 6º de 

Educación infantil. 

- Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación educativa e 

emocional co fin de tomar as decisións profesionales de actuación por parte do 

profesorado.  

Realizaremos unha avaliación inicial ao comezo de cada secuencia de 

aprendizaxe, que nos permitirá determinar os coñecementos previos con que as 

nenas e nenos se inician en ditas secuencias e posibilitar, deste xeito, a construción 

de aprendizaxes significativas. Para que o proceso de aprendizaxe do alumnado teña 

os mellores resultados e coñecer a situación concreta de cada alumno/a, ao finalizar 

cada proxecto realízase un seguimento de cada neno/a a través de diferentes 

indicadores ou criterios de avaliación. Desta maneira e a medida que avanza o curso 

podemos valorar os progresos do alumnado, dificultades e progresos co fin de 

reorientar o seu percorrido e coñecer en que momento se atopa a súa aprendizaxe. 
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Este seguimento serviranos, asemade, para realizar a avaliación final do proxecto e o 

informe do trimestre para as familias.  

Tamén realizaremos unha avaliación anual (avaliación de nivel) na que 

recompilaremos os datos recollidos ao longo de toda a avaliación continua, aspectos 

significativos do desenvolvemento e aprendizaxe de cada neno ou nena e, se é o 

caso, as medidas de reforzo levadas a cabo.  

Ademais, tamén levaremos a cabo unha avaliación trimestral na que se 

analizarán os datos recollidos a través da avaliación continua e que nos permitirá 

conformar un informe trimestral e cubrir os boletíns de información para as familias.  

A información proporcionada ás familias terá un carácter cualitativo, resaltándose 

os progresos e os logros dos nenos e nenas nas distintas áreas; agora ben, as familias 

serán informadas dos progresos, pero tamén das carencias e dificultades dos seus 

fillos/as.  

De entre os procedementos de avaliación, a observación directa e sistemática 

é a técnica que empregaremos, que nos permitirá realizar un seguimento ao longo do 

proceso educativo, valorando e axustando a nosa intervención educativa en cada 

momento.  

Outros procedementos que empregaremos con frecuencia son:  

- Diálogos cos nenos e nenas. 

- Valoración das actividades realizadas. Análise de traballos individuais, de 

expresións plásticas, dramáticas, musicais, orais,... 

- Observación do comportamento dos nenos e nenas. 

- Valoración das actividades realizadas 

- Reunións periódicas co resto do profesorado que imparte docencia no grupo. 

 

Para dar cumprimento ao sinalado anteriormente contamos seguintes instrumentos 

de avaliación:   

- Diario docente 

- Entrevistas coas familias.  

- Traballos individuais. 
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- Rexistro de avaliación individual ao final de cada proxecto. 

- Rexistro de avaliación da propia práctica educativa. 

Nun posible caso de confinamento, a avaliación realizarase a través dos traballos 

presentados dos propostos na aula virtual ou a través do correo electrónico.  
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3.2. CRITERIOS MÍNIMOS PARA A PROMOCIÓN. 

1. Criterios de avaliación mínimos para a promoción.  

Área Criterios de avaliación 

Coñecemento de sí mesmo e 

autonomía persoal 

 Recoñece, describe, identifica e representa o corpo, e algunhas das súas partes e funcións. 

 É autónomo. 

 Busca solucións ante pequenas dificultades, progresando no control de impulsos e emocións. 

 Participa na vida da aula e coñece as normas básicas. 

 Intégrase en xogos motrices de grupo 

 Esfórzase nas actividades motoras e presenta unha boa coordinación de movementos. 

Coñecemento do contorno 

 Recoñece as características dos obxectos e ordénaos seguindo diversos criterios (forma, cor, tamaño...). 

 Recoñece figuras xeométricas básicas. 

 Coñece a serie numérica e asocia grafía-cantidade. 

 Realiza cálculos sinxelos. 

 Emprega nocións espaciais e temporais básicas e realiza estimacións. 

 Ten curiosidade polo que o rodea e fai descubrimentos a partir da observación. 

Linguaxes: comunicación e 

representación 

 Comprende explicacións e ordes sinxelas. 

 Comunícase cos demais, construíndo frases correctas e rematadas. 



 

1 
 

 Ten adquiridas habilidades básicas para a iniciación á lectoescritura. 

 Recoñece e escribe o seu nome. 

 Amosa imaxinación e creatividade. 

 Participa con interese en actividades expresivas musicais. 

 Explora as posibilidades sonoras de obxectos cotiás e de instrumentos musicais. 

Lingua estranxeira: inglés 

 Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola orde 

emitida. 

 Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras e enunciados 

significativos. 



 

P á x i n a  11| 14 

 

 

4. A AVALIACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

4.1. PRINCIPIOS XERAIS. 

A avaliación na Educación Primaria debe ser global e continua.  

Estará orientada a adquisición das competencias clave e dos obxectivos de etapa, 

reflectidos nos criterios de avaliación. 

Afectará o alumnado, o docente e o proceso. É dicir, esta ten como finalidade a 

valoración dos procesos e dos resultados de aprendizaxe do exercicio e da práctica 

docente. Para o cal se establecen indicadores de logro nas programación docentes. 

Establécense uns criterios de promoción e cualificación de forma colexiada, (poderán 

ser ampliados nas programación didácticas, pero estes serán os mínimos). Están 

expostos e feitos públicos nos documentos de Centro, dentro das Programacións 

Didácticas. 

De forma colexiada, establecerase o perfil competencial, entendendo este, como o 

conxunto de estándares reflectido a una competencia. Este está recollido e feito 

público nos documentos de centro. 

4.2. CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN 

Para establecer os criterios de cualificación, atenderase a: 

1- Os procedementos empregados para cualificar o alumnado están recollidos nas 

programacións didácticas dentro da PXA:
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Instrumentos Escritos Orais 
Observación 

directa 

Outros 

1:Proba 

escrita/telemática. 

2:Observación directa.  

3:Traballos 

presentados.  

4: Gravación.  

5: Proba oral. 

 

 

 Tarefas diversas 

realizadas polo 

alumnado na 

actividade diaria da 

aula. 

 Caderno de clase do 

alumno/a Probas de 

avaliación: escritas ( 

tipo test, de preguntas 

pechadas, abertas) 

 Traballos grupais. 

 Resolución de 

exercicios e 

problemas. 

 Actividades de 

expresión escrita. 

 Participación do 

alumno/ a e 

intervencións na aula. 

 Probas orais 

individuais. Lecturas 

expresivas. 

 Preparación en grupo 

en actividades 

colectivas. 

 Escalas. 

 Fichas de rexistro 

individual. 

 Rúbricas: empregaríanse 

so nalgúns criterios de 

avaliación fundamentais 

nas áreas instrumentais 

(por exemplo en 

comprensión lectora, 

lectura, escritura, cálculo, 

resolución de problemas) 
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 Actividades 

interactivas. 
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2. Os sinalados nas programacións didácticas de ciclo incluídas na PXA de 

comezos de curso. Podendo engadirse a maiores outros de acordo a 

programación docente, que serán trasladados e comunicados polo titor/a no 

caso de estar establecidos. 

 

 

4.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Os criterios de promoción réxense polos seguintes principios: 

 O alumnado accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou 

os obxectivos que correspondan ao curso realizado e que alcanzou o grao de 

adquisición das competencias correspondentes. A promoción decidirase en 2º 

de primaria, sendo automática en 1º de Educación Primaria.  

 A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida excepcional. 

Esta decisión tomarase logo de esgotar as medidas ordinarias para atender ao 

desfasamento curricular do alumnado e cando o equipo docente considere que 

é a medida máis adecuada para favorecer o seu desenvolvemento.  

 A decisión de permanecer no mesmo curso só se poderá tomar  unha vez 

na etapa de educación Primaria e esta será ao final de ciclo. 
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 O alumnado que permaneza no mesmo curso un ano máis terá un plan 

específico de reforzo de cara o seguinte curso. 

 A permanencia no mesmo curso decídea o equipo docente, con atención 

preferente á opinión do titor/a. Esta levarase a cabo una vez oídas ás 

familias. 

 A permanencia levarase a cabo sempre e cando o alumnado, atendendo  aos 

acordos de claustro,  non supere as competencias mínimas esixibles de dúas 

áreas instrumentais. De igual maneira, tampouco promocionará se non acada 

os estándares mínimos esixibles de tres materias, cando una delas sexa 

instrumental. 

 Ao finalizar o segundo curso, o profesorado (titor/a) emitirá un informe sobre 

o grao de adquisición  das competencias do alumnado, indicando de ser o 

caso, as medidas de reforzo a aplicar no seguinte ciclo. 

 En referencia a este punto, atenderase aos mínimos esixibles recollidos na 

programación didáctica de Educación Primaria, que é pública e está 

exposta nos documentos de Centro e na PXA. 

 

Exemplo: 
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4.4. RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS.  

A Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á 

obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das 

cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico 

que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato, e que modifica a Orde do 22 de xullo de 1997, establece o 

seguinte protocolo de actuación no caso de reclamación dunha cualificación, 

promoción e titulación por parte das familias, titores ou representantes legais do 

alumnado: 

- Só se poderán reclamar as cualificacións finais. No caso de exames parciais 

só se poderá pedir a súa revisión. Esta revisión farase por escrito e atendendo 

a Lei 3/2018, do 5 de decembro sobre a protección de datos, poderase solicitar 

unha copia do exame tendo rexistro de saída. 

Para a proceder á reclamación de cualificacións, seguirase o seguinte proceso: 

1. Desde o coñecemento da cualificación, as familias, titores ou representantes 

legais, terán un prazo máximo de dous días para presentar unha reclamación 

por escrito ante Xefatura de Estudos do Centro. 

2. Nun prazo de tres días, Xefatura de Estudos trasladará ás familias, titores ou 

representantes legais que presentaron a reclamación un informe coa decisión 

tomada. 

3. Neste tempo por parte do Centro Educativo seguirase o seguinte proceso: 

3.1. Traslado da reclamación ao equipo docente ou departamento didáctico 

e comunicación o titor/a. 

3.2. No prazo máximo dun día, o equipo docente ou departamento didáctico 

revisará a reclamación atendendo os diferentes criterios de avaliación, 

cualificación e promoción, que serán públicos e recollidos na 

Programación Xeral e no Proxecto Educativo de Centro. 

3.3. Unha vez levada a cabo este, no prazo máximo de dous días, terá lugar 

una xuntanza extraordinaria por parte do Equipo docente, o departamento 
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didáctico, o titor/a e Xefatura de Estudos e elaborase un informe para 

trasladar as familias. 

4. Xefatura de Estudos entregará o informe final coa decisión acadada. 

5. Unha vez entregado dito informe ás familias , estas terán un prazo de dous días 

para presentar unha reclamación ante Xefatura Territorial. 

6. Este proceso ante Xefatura Territorial dividirase en varias partes: 

6.1. Desde o momento da reclamación ante Xefatura Territorial, o Centro terá 

un prazo de tres días para remitir o expediente e un informe do alumnado. 

6.2. Este será avaliado por avaliación externa en Inspección Educativa e 

remitido os resultados nun informe a Xefatura Territorial. 

6.3. Xefatura responderá a reclamación presentada nun prazo máximo de 15 

días. 

7. Procederase, se é o caso, á revisión da cualificación. 


