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AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 
O 21 de outubro de 2009 tiveron lugar no noso cen-

tro as probas da avaliación de diagnóstico para o alumnado 
que cursou 2º de E.S.O. o curso pasado. As competencias 
básicas obxecto de avaliación foron a competencia en co-
municación lingüística e a competencia matemática. 

 
Ademais tivéronse que cubrir unha serie de cuestio-

narios por parte da dirección do centro, os/as titores/as, o 
alumnado e as familias. Estes cuestionarios recollen aspec-
tos referidos ao contexto sociocultural do alumnado e dos 
centros. 

 
A partir dos resultados obtidos, está previsto a ela-

boración de dous tipos de informes: 
 
•Informe individual de centro: ao que só terá ac-

ceso o propio centro. Poderá descargalo por medio da pla-
taforma informática nas datas que estableza a Consellería 
de Educación e OU. Detallará información sobre a puntua-
ción acadada polo centro en cada unha das competencias, 
os elementos que as compoñen, grupo ISEC ao que perten-
ce o seu centro, xunto coa puntuación media dos centros 
que pertencen ao seu mesmo grupo ISEC e a media de 
Galicia. Non se aportan datos que permitan a clasificación 
de centros, nin de aula, nin do alumnado individualmente 
(art. 144 da LOE). 

 
•Informe xeral de resultados: informe global sobre 

os datos xenéricos de toda a comunidade.  
 
Farase unha avaliación de contraste por parte da 

inspección educativa nunha mostra significativa de cen-
tros, aos que se lles requirirán os materiais. 

 
 
Para o alumnado de 2º de E.S.O. do curso 2009-

2010 realizarase tamén esta avaliación. A Dirección Xeral 
de Ordenación e Innovación Educativa determinará as 
datas nas que se realizarán as probas, que serán as mesmas 
para todos os centros. 

 

 

R.\ Alférez Baanante s/n 
27500 - Chantada (Lugo)  

Telf.: 982 440 551 – Fax: 982 440 912 
e-mail: ies.lama.quendas@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/ieslamaquendas 

O centro está no programa de Mellora de Bibliote-
cas financiado pola Consellería de Educación.  

 O responsable da biblioteca será Alfonso Fernán-
dez Rodríguez, a cal coordinará ao equipo de biblioteca 
formado por Eusebio Antonio Fraga Castro, Xurxo Pe-
reira Morata, Araceli Gómez Couceiro, Enrique Maceda 
Vázquez e Javier Conde Vázquez. 

 O equipo da biblioteca realizará unha reunión 
semanal. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

  
 

  
 

O funcionamento da biblioteca está rexido por as 
normas aprobadas no Consello Escolar. 

Todo o profesorado do centro pode reservar a 
biblioteca para utilizala como aula, ou ben o uso dos or-
denadores. Para elo diporá dunhas táboas trimestrais ubi-
cadas na porta da mesma. 

Para os préstamos, tanto o profesorado coma o 
alumnado deberá dispoñer dun número de lector. 

A bilioteca permanecerá aberta de luns a venres 
durante 14 períodos lectivos, ademais de todas as horas 
de lecer. 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS PARA O 1º TRIMESTRE 


