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���� O proxecto interdisciplinar (1º ESO), aínda que non contará cunha cualificación cuantitativa, será obxecto de ava-
liación que proporcionará unha información cualitativa, referida ao grao de desenvolvemento das competencias básicas e que 
estará presente na información ao alumnado e ás súas familias e figurará no informe de avaliación final. 

 

���� O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades continuadas no seu proceso de aprendizaxe, e 
que de acordo co artigo 5.f) da Orde de 6 de setembro de 2007, non curse neses anos a materia común de segunda lingua es-
tranxeira, será valorado, de modo cualitativo, no progreso nas actividades de reforzo que estea a desenvolver.  

 

���� Na avaliación do alumnado que presente necesidades educativas especiais, que curse os ensinos correspondentes á 
educación secundaria obrigatoria con adaptacións curriculares significativas, de acordo co artigo 14.4º do Decreto 133/2007, a 
avaliación e promoción tomará como referencia os obxectivos e os criterios de avaliación fixados nas adaptacións curriculares. 
Ademais estas ACS haberán de ser consignadas como tales no XADE, acompañadas do seu correspondente cualificación nu-
mérica. 

 

���� Deberá consignarse RE (reforzo educativo) xunto coa nota numérica da materia que corresponda ao alumnado que 
se atopen en calquera das seguintes circunstancias: 

-Alumnos/as que acoden ao Agrupamento Específico en 1º e 2º ESO, (lembrade que esta medida é de carácter flexi-
ble, transitorio e revisable en cada avaliación e/ou momento do curso cando se estime oportuno por parte do equipo docente) 

-Alumnos/as que reciben atención e apoio do profesorado de pedagoxía terapéutica, xa sexa, dentro ou fóra da aula 

-Alumnos/as que son obxecto de calquera modificación que estableza o profesorado de aula en canto á metodoloxía e 
formas e instrumentos  de avaliación, (a modificación de elementos non prescriptivos do currículo é unha medida ordinaria de 
atención á diversidade e considerada como medida de reforzo educativo, tal e como se recolle na Orde 6 de Outubro de 1995) 

 

���� Na ESO, as cualificacións van de 1 a 10, e só poderase consignar NP na avaliación extraordinaria de setembro, (do 
mesmo xeito que en BAC, aínda que nesta etapa si existe a posibilidade de cualificar con 0).  

    

���� O alumnado que promocionase de curso sen superar todas as materias, seguirá un programa de reforzo destinado a 
recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a avaliación correspondente ao mencionado programa. A avaliación 
do programa de reforzo será tida en conta aos efectos de cualificación das materias non superadas. Corresponde aos departa-
mentos didácticos a organización destes programas. Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte docen-
cia. Os centros educativos organizarán os procesos de avaliación da recuperación das materias pendentes. 

    

���� BAC: Nos casos de Elección no segundo curso de materias de modalidade de contidos progresivos, (o alumnado 
poderá cursar en segundo unha materia de modalidade que, polos seus contidos progresivos, requira dalgunha materia de pri-
meiro que non cursase, sempre que curse simultaneamente a materia de primeiro coa que se vincula), será requisito indispensa-
ble a previa superación da materia do primeiro curso para poder ser avaliado na materia de segundo. Ademais, seguindo co 
establecido na nova Orde de 5 maio de 2011, o alumnado de 1º e 2º que estea matriculado en materias que ten xa superadas (é 
dicir, os casos daqueles/as alumnos/as que estean a repetir 1º con 3 ou 4 materias suspensas e aqueles/as que repetindo 2º, ma-
triculáronse de materias que xa tiñan superadas), só modificarase a nota do curso pasado se esta é inferior á obtida no curso 
actual, debendo ter en conta que esta circunstancia haberá de reflectirse na avaliación final ordinaria de xuño, é dicir, durante 
as avaliacións parciais reflectirase a nota real do ano en curso. 
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Competencia matemática  Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico Competencia en comunicación lingüística  

En conclusión, con respecto a esta competencia ma-
nifestamos unha razoable satisfacción, xa que constatamos 
unha melloría de nivel con respecto aos resultados do alum-
nado do curso 2008-2009. 

A última proba de avaliación de diagnóstico foi realizada o 11 e 12 de maio de 2011, durante o ano académico 2010-2011, ao alumnado do centro que cursaba 2º de E.S.O. En total realizaron 
a proba 56 alumnos/as, dos/as que 2 estaban exentos/as da corrección por tratarse de alumnado que contaba cunha adaptación curricular individual significativa. As competencias básicas que se ava-
liaron foron a competencia en comunicación lingüística, a competencia matemática e a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

 
A puntuación directa fai referencia á media das puntuacións directas do alumnado do centro nesta competencia sobre un máximo de 20 puntos. A puntuación transformada refírese 

á puntuación do centro, expresada nunha escala de media 500 e desviación típica de 100. 
 
Utilizouse o Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) como elemento definitorio do contexto dos centros, co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos seus resultados. Constrúe-

se a partir 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 agrupáron-
se en tres niveis: baixo, medio e alto. 

O resultado para o centro é favorable xa que superamos tanto a 
media de Galicia como a media dentro dos resultados obtidos polos de-
mais centros galegos do ISEC. Consideramos que influíu positivamente a 
realización de ditas probas antes de rematar o curso académico xa que os 
alumnos/as teñen exercitadas as destrezas adquiridas ao longo do curso, 
aínda así, necesitamos afianzar algúns contidos para seguir mellorando 
os resultados obtidos. 

Aínda que os resultados obtidos polo noso alumnado son 
superiores á media de Galicia, considerámolos insatisfactorios e 
mellorables no futuro. 


