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CALENDARIO DAS REUNIÓNS DA PRIMEIRA AVALIACIÓNCALENDARIO DAS REUNIÓNS DA PRIMEIRA AVALIACIÓNCALENDARIO DAS REUNIÓNS DA PRIMEIRA AVALIACIÓNCALENDARIO DAS REUNIÓNS DA PRIMEIRA AVALIACIÓN    

 Día 18de decembro de 2012Día 18de decembro de 2012Día 18de decembro de 2012Día 18de decembro de 2012::::    

 Día 19 de decembro de 2012Día 19 de decembro de 2012Día 19 de decembro de 2012Día 19 de decembro de 2012:::: 

 Día 20 de decembro de 2012Día 20 de decembro de 2012Día 20 de decembro de 2012Día 20 de decembro de 2012::::    

 

HORAHORAHORAHORA NIVEL/GRUPONIVEL/GRUPONIVEL/GRUPONIVEL/GRUPO LUGARLUGARLUGARLUGAR 

de 16:15 a 17:55 h. 1º A Bac. Aula Multimedia 

de 17:55 a 17:35 h. 1º B Bac. Aula Multimedia 

de 17:35 a 18:15 h. 2º A  Bac. Aula Multimedia 

de 18:15 a 18:55 h. 2º B Bac. Aula Multimedia 

AclaraciónsAclaraciónsAclaraciónsAclaracións::::    

En beneficio de todos, prégase puntualidade. 

O profesorado debe reflectir as notas da súa 

materia na aplicación XADEWEB, deste xeito o/a 

profesor/a titor/a poderá facer copias da acta e 

entregalas na xunta de avaliación. Para facilitar a 

tarefa, débese facer antes das 24:00 horas do co-

mezo das avaliacións. 

As notas serán entregadas polo/a titor/a a As notas serán entregadas polo/a titor/a a As notas serán entregadas polo/a titor/a a As notas serán entregadas polo/a titor/a a 

partir das 14:00 horas do venres 21 de decembro partir das 14:00 horas do venres 21 de decembro partir das 14:00 horas do venres 21 de decembro partir das 14:00 horas do venres 21 de decembro 

20112201122011220112    

 

HORAHORAHORAHORA NIVEL/GRUPONIVEL/GRUPONIVEL/GRUPONIVEL/GRUPO LUGARLUGARLUGARLUGAR 

de 16:15 a 17:55 h. 2º B E.S.O. Aula Multimedia 

de 17:55 a 17:35 h. 2º A E.S.O. Aula Multimedia 

de 17:35 a 18:15 h. 1º B E.S.O. Aula Multimedia 

de 18:15 a 18:55 h. 1º A E.S.O. Aula Multimedia 

HORAHORAHORAHORA NIVEL/GRUPONIVEL/GRUPONIVEL/GRUPONIVEL/GRUPO LUGARLUGARLUGARLUGAR 

de 16:15 a 16:45 h. P.C.P.I. Aula Multimedia 

de 16:45 a 17:25 h. 4º B E.S.O. Aula Multimedia 

de 17:25 a 17:55 h. 4º DIV E.S.O. Aula Multimedia 

de 17:55 a 18:35 h. 4º A E.S.O. Aula Multimedia 

de 18:35 a 19:15 h. 3º B E.S.O. Aula Multimedia 

de 19:15 a 19:45 h. 3º DIV E.S.O. Aula Multimedia 

de 19:45 a 20:25 h. 3º A E.S.O. Aula Multimedia 
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Resultados da avaliación de diagnóstico do curso 2011Resultados da avaliación de diagnóstico do curso 2011Resultados da avaliación de diagnóstico do curso 2011Resultados da avaliación de diagnóstico do curso 2011----2012201220122012    

Competencia matemáticaCompetencia matemáticaCompetencia matemáticaCompetencia matemática  Competencia en comunicación lingüísticaCompetencia en comunicación lingüísticaCompetencia en comunicación lingüísticaCompetencia en comunicación lingüística  

A última proba de avaliación de diagnóstico foi realizada o 9 e 10 de maio de 20129 e 10 de maio de 20129 e 10 de maio de 20129 e 10 de maio de 2012, durante o ano académico 2011-2012, ao alumnado do centro que cursaba 2º de E.S.O. En total realizaron a 
proba 48 alumnos/as, dos/as que 1 estaba exento/a da corrección por tratarse de alumnado que contaba cunha adaptación curricular individual significativa. As competencias básicas que se avaliaron foron 
a competencia en comunicación lingüísticacompetencia en comunicación lingüísticacompetencia en comunicación lingüísticacompetencia en comunicación lingüística, a competencia matemáticacompetencia matemáticacompetencia matemáticacompetencia matemática e a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físicoa competencia no coñecemento e a interacción co mundo físicoa competencia no coñecemento e a interacción co mundo físicoa 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)Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC)Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC)Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) como elemento definitorio do contexto dos centros, co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos seus resultados. Constrúese 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 agrupáronse en tres 
niveis: baixo, medio e alto. 


