
A Consellería vén de cargar no XADE un modelo oficial de Informe de Avaliación Individualizado 
para alumnado ESO con partes a recuperar. Este informe, que ocupa unha cara de folio, recolle 
automaticamente os datos do alumno/a, materia e profesorado que a imparte, quedando só tres 
campos a cubrir: partes sen superar, actividades de recuperación previstas e observacións.

Sobre o Informe de Avaliación Individualizado.
Trátase dun documento de uso interno, que non é para entregar a alumnado ou familias, pero si 
ao titor/a; cada docente cubrirá un informe por cada alumno/a que deba recuperar unha parte da 
materia (ou varias, ou toda) e os usará como base das actividades de recuperación (os que non teñan 
que recuperar, polo tanto, non precisan deste Informe).

Cando cubrilo.
Unha vez teñamos as cualificacións da nosa materia postas no XADE. Así, ao buscar o alumnado dun 
grupo, aparecerannos xa soamante os alumnos/as que teñen trimestres suspensos. Debemos cubrilo,
asinalo e achegar cada un deses informes ao titor/a correspondente (aconsellable que o profesor 
quede con copia) no día da avaliación ou como máximo dentro dos dous días lectivos seguintes.

Onde e como obter o Informe de cada alumno.
Todo o profesorado que imparte clase na ESO pode obter o Informe de cada un dos seus alumnos/as 
a través do XADE, da seguinte maneira:

1.En XADE, prememos en Informes, e logo en Informes Predefinidos.
2.Na columna da esquerda, debemos buscar o AL082 Informe de Avaliación Individualizado 
(ten que ser o que leva este código AL082).
3.No centro da pantalla, seleccionamos Ensinanza, Curso e Grupo, e prememos en Buscar.
4.Xa co alumnado cargado e visible, seleccionamos todo (se xa os temos avaliados no XADE, 
o normal é que só saian os que teñen unha parte suspensa) ou prememos sobre o alumnado 
do que queiramos obter informe.
5.En Presentación do Informe, debemos elixir entre formato PDF (non editable, para escribir 
a man) ou RTF (editable con calquera procesador de textos, como Libre Office Writer ou 
Microsoft Word).
6.Tras poñerlle un nome (por exemplo o do curso e grupo), na parte baixa da pantalla, 
prememos en Obter Informe e a continuación en Ir ó Buzón.
7.Abrirase unha nova xanela co documento que acabamos de xenerar. En opcións, á dereita, 
prememos na icona de descargar.
8.Accedemos ao arquivo na carpeta Descargas do noso ordenador, abrimos e xa temos o 
Informe. Se o formato que eliximos foi RTF, premeremos co botón dereito sobre o arquivo 
e elixiremos entre as opcións o programa co que queremos abrilo (Writer, Word, ou calquera 
outro procesador de texto) para editar. Se esta opción se fai moi complexa, o aconsellable é 
seleccionar o formato PDF para cubrilo a man. Dun xeito ou outro, veredes que aparecen 
tantas páxinas como materias ten ese alumno/a (por defecto; non podemos modificalo). 
Cubriremos e imprimiremos exclusivamente as páxinas que se corresponden coa nosa 
materia, e entregarémolas asinadas e en man ao titor/a no prazo indicado (na sesión de 
avaliación ou nos dous días lectivos posteriores).

Dúbidas.
Se tedes dúbidas ou problemas para cubrilos, podedes contactarnos ou procurarnos cando queirades
para botar unha man.
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