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Avaliación
A avaliación terá por obxecto cualificar e, de ser o caso, certificar o nivel de
competencia comunicativa adquirido polo alumnado como resultado do seu proceso de
aprendizaxe.
De xeito que o alumnado afrontará este proceso de avaliación nas seguintes
modalidades:
Avaliación inicial (ou de diagnóstico)
Avaliación de progreso (ou formativa)
Avaliación de promoción (ou sumativa)
Avaliación certificadora
A autoavaliación
8.1. Avaliación inicial
En todos os cursos e niveis levarase a cabo unha avaliación inicial do alumnado. Esta
servirá para que o profesorado coñeza as características do seu alumnado e tamén
facilitará que este se familiarice coas características do nivel no que se matriculou.
8.2. Avaliación formativa
A avaliación formativa refírese ao abano de procedementos e ferramentas que o
profesorado e o alumnado empregan de forma continua para observar, reflexionar e
garantir o logro dos obxectivos en etapas concretas. Polo tanto, esta avaliación non
debe entenderse como unha proba desligada do proceso de aprendizaxe, senón como
unha observación e valoración do desenvolvemento das tarefas e actividades deste
proceso.
A avaliación formativa ten como obxecto situar o alumnado con respecto á súa meta
de aprendizaxe e marcar o camiño para acadala. Este tipo de avaliación aplicarase en
todos os cursos.
A avaliación formativa ten especial relevancia no ensino de linguas na EOI. O MECR
menciónaa como elemento imprescindible na aprendizaxe de idiomas (MECR, pp.
260-261). A avaliación formativa axuda para orientar e guiar as persoas adultas na
adquisición e uso de linguas.
Este tipo de avaliación levarase a cabo de maneira periódica e integrada no propio
proceso de aprendizaxe. O profesorado informará o alumnado sobre o seu progreso e
favorecerá activamente a adopción das estratexias de modificación ou adaptación
máis axeitadas para acadar os obxectivos propostos.
8.3. Avaliación certificadora
Este tipo de avaliación levarase a cabo no último curso de cada nivel para obter o
certificado correspondente. Servirá para medir o dominio de lingua que posúe o
alumnado.
As probas de certificación responderán a un modelo competencial e centraranse en
avaliar os obxectivos xerais e específicos do nivel.
8.4. Autoavaliación
A autoavaliación é un instrumento clave no proceso de ensino-aprendizaxe.
Autoavaliarse consiste na capacidade do alumnado e do profesorado de xulgar os
logros acadados respecto aos obxectivos establecidos. No caso do alumnado, permite
desenvolver a capacidade de aprender a aprender, céntrase nos procesos e aumenta

a capacidade de ser responsable da propia aprendizaxe. No caso do profesorado,
permite adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe (materiais, metodoloxía,
temporalización etc.) ás necesidades do alumnado e ás súas propias.
Con esta finalidade, a programación debe incluír as directrices para levar a cabo a
avaliación da práctica docente. O profesorado avaliará o proceso de ensino e a súa
propia práctica docente en relación co logro dos obxectivos e o desenvolvemento das
competencias básicas. Para levar a cabo esta avaliación teranse en conta, como
mínimo, os seguintes elementos:
A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás
características e ás necesidades do alumnado
A aprendizaxe lograda polo alumnado.
Se permite o tratamento de diferentes dimensións de contido para acadar os
obxectivos propostos.
Se permite unha adaptación para a atención á diversidade en función dos
requirimentos, propostas e ideas do alumnado.
Se ten en conta o proceso de autoavaliación e autoaprendizaxe do alumnado.
O desenvolvemento da programación (estratexias de ensino, procedementos
de avaliación, organización da aula, aproveitamento dos recursos...)
A idoneidade da metodoloxía e dos materiais curriculares:
-Se se adaptan ao currículo.
-Se concretan os obxectivos propostos.
-Se amosan unha lóxica interna.
-Se teñen en conta unha perspectiva plurilingüe.
-Se apoian a interacción entre o alumnado e entre profesorado-alumnado.
-Se se utilizan recursos habituais da vida cotiá non creados con fins didácticos
do tipo de trípticos, xornais, folletos etc.
-Se son útiles para o desenvolvemento dos contidos e o alcance dos obxectivos.
-Se permiten exercitar diferentes formas de expresión.
-Se son atractivos na presentación dos temas.
-Se estimulan as diferentes formas receptivas.
-Se son adecuados para o seu uso creativo.
-Se estimulan a participación activa do/da estudante, a súa creatividade,
autonomía e socialización.
- As necesidades de actualización do profesorado (didáctica, lingüística,
metodolóxica...)
- A coordinación co resto do profesorado
A avaliación continua da programación permite adaptala, na medida do posible, ás
necesidades que se vaian detectando durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe.
Os instrumentos de avaliación da programación que se empregarán serán os
seguintes:
-Reunións de coordinación. Estas reunións permitirán unha avaliación progresiva da
programación, co fin de adaptala ás necesidades do alumnado e facer os axustes
precisos para que os obxectivos programados sexan acadados con maior éxito.
- Reunións de avaliación final. Estas reunións de final de curso terán como obxectivo a
análise do desenvolvemento da programación e reflectiranse na memoria final do
departamento aqueles apartados que precisan ser modificados ou reformulados.
- Memoria final. Este documento comprenderá, entre outros puntos, a serie de
aspectos da programación que sería preciso reformar para adaptala, tanto ao tempo
dispoñible, como ás necesidades do alumnado, como a un mellor axuste co
establecido no currículo. Todos os aspectos que cómpre reformar consignados na
memoria e que deberán terse en conta á hora de elaborar a programación didáctica do
ano seguinte.

-Enquisas de interese entre o alumnado. Este instrumento permite coñecer a súa
opinión respecto da adecuación do libro de texto, das actividades propostas, da
temporalización seguida e do traballo de aula, entre outros datos.
-Estatísticas. Despois de facer a avaliación final do alumnado, estudaranse os datos
estatísticos respecto do número de aprobados, suspensos e non presentados por cada
curso, co obxectivo de detectar un posible abandono e fracaso escolar ligado a
desaxustes na programación didáctica.
Ademais
O alumnado deberá ser avaliado tomando como referencia os obxectivos as
competencias, contidos e criterios de avaliación establecidos para cada actividade de
lingua para aos niveis intermedio B2, avanzado C1 e C2 . A consecución dos
obxectivos de cada nivel conducirá á obtención da certificación que corresponda.
Proceso de avaliación do alumnado.
Nos cursos ordinarios realizaranse dúas avaliacións por curso coincidindo coa proba
de progreso e a de certificación.
Ademais, ao inicio do curso 2018/2019, o profesorado realizará unha avaliación inicial
ou de diagnóstico do alumnado, que terá un carácter informativo para este e orientador
para o profesorado, que establecerá as medidas pedagóxicas adecuadas.
O grao e dominio acadado nas diferentes actividades de lingua será avaliado mediante
os seguintes tipos de proba segundo corresponda:
A) Proba parcial de progreso: o departamento realizará esta proba ao alumnado
presencial en todos os cursos dos diferentes niveis. Esta proba farase, con
carácter xeral, ao finalizar o primeiro cuadrimestre. Posto que no departamento
de Galego só se imparten cursos de certificación, esta proba terá unicamente
carácter orientador para o alumnado e profesorado.
B) Proba de certificación: nos cursos terminais de nivel o alumnado realizará
unha proba que será común a todas as modalidades e réximes de ensino en
cada escola, e na cal se avaliará o grao de consecución dos obxectivos do
nivel.
As probas de certificación para cada un dos niveis serán elaboradas, administradas e
cualificadas de acordo co procedemento que estableza a Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Administraranse nas
Escolas oficiais de idiomas e para a correcta administración deberase ter en conta o
disposto nas guías de administración de cada un dos niveis así como nas guías para
as persoas candidatas.
O alumnado dos cursos ordinarios terá dereito a unha convocatoria de probas no mes
de xuño e outra, extraordinaria, no mes de setembro, na que só deberá examinarse
das destrezas non superadas en xuño.
As probas de certificación responderán a un modelo competencial e centraranse en
avaliar os obxectivos xerais e específicos do nivel. Estas probas serán comúns para
todas as modalidades e réximes de ensinanza, en todas as escolas, e permitirán o
acceso directo ás ensinanzas do nivel inmediatamente superior.
Nestas probas poderá matricularse alumnado libre, que non terá que posuír os
certificados dos niveis anteriores.
8.5. Mínimos esixibles en diferentes niveis

Un mínimo esixible é o grao de competencia ao que o alumnado debe chegar para
demostrar o dominio dun nivel. A cada obxectivo da programación correspóndelle un
criterio de avaliación e a cada criterio de avaliación un mínimo esixible. Este mínimo
serviranos para fixar unha escala que permita valorar se o alumnado é quen de
empregar correctamente outras expresións coa mesma función comunicativa.

