
Avaliación, cualificación, promoción e repetición na 
Educación Primaria 

 

Algunhas noticias aparecidas nos medios impresos e dixitais sobre as 
instrucións das autoridades educativas para regular no actual 

estado de alarma o final deste curso non foron o suficientemente 
precisas na utilización de termos como «avaliación», «cualificación», 

«promoción» ou «repetición».  
 

Coa intención de contribuír a evitar confusións futuras, expoñemos 
como están regulados cada un deles na actual lexislación educativa. 

 
1–. Avaliación  

 
A Orde de 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a 

promoción do alumnado de educación primaria considera a 
avaliación como unha das dimensións do ensino e aprendizaxe 

integrada na actividade ordinaria da aula e do centro sendo, 

ademais, un referente para valorar o progreso do alumnado, a 
mellora continua do proceso educativo e a adopción de medidas 

de atención á diversidade. 
 

–. A avaliación afecta tanto a valoración dos procesos e dos 
resultados de aprendizaxe do alumnado como do exercicio da 

práctica docente. 
 

–. A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será 
continua e global, tendo en conta tanto o seu progreso en cada 

unha das áreas como na adquisición das competencias clave. 
 

–. Na avaliación de aprendizaxes, procesos de ensinanza e da propia 
práctica docente utilizaranse os indicadores de logro contemplados 

nas programacións docentes. 

 
–. Os referentes para a valoración do grao de adquisición das 

competencias e o logro de obxectivos de etapa en cada unha das 
áreas son os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe establecidos no Decreto 105/2014 do 4 de setembro 
pola que se establece o currículo de educación primaria. 

 
–. Ao comezo de cada curso escolar realizarase unha avaliación 

inicial (avaliación diagnóstica) para obter información sobre o 
grao de desenvolvemento das competencias clave. Contarase 

cos informes anteriores e coa información proporcionada pola familia. 
 

–. Na avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo que teña autorizada unha adaptación curricular 
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utilizaranse os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

establecidos en dita adaptación. 
 

–. Ao longo de cada curso realizaranse polo menos tres sesións de 

avaliación nas que se valorará o nivel de rendemento do grupo 
e do alumnado e se adoptarán acordos en relación con eles. 

 
2–. Cualificación  

 
–. Os resultados da avaliación expresarán as valoracións negativas e 

positivas utilizando unha cualificación numérica nunha escala de 
un a dez. 

 
–. Os resultados da avaliación das competencias clave 

reflectiranse na acta de avaliación final de cada curso expresándose 
nos termos de «Insuficiente (IN)«, para cualificacións negativas, e 

«Suficiente (SU)», «Ben (BE)», «Notable (NT)» ou «Sobresaliente 
(SB)», para as cualificacións positivas. 

 

–. O profesorado titor informará por escrito destes resultados de 
cada unha destas sesións de avaliación aos proxenitores ou 

persoas que exerzan a titoría legal, así como da súa evolución 
académica e das medidas propostas para o reforzo e/ou 

recuperación. Cada centro adoptará o modelo de documento que 
considere máis axeitado para trasladar esta información.  

 
3–. Promoción  

 
–. O equipo docente do grupo decidirá de forma colexiada na 

sesión de avaliación final sobre a promoción do alumnado ao curso e 
etapa seguinte. 

 
–. O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte 

sempre que se considere que logrou a progresión adecuada nos 

obxectivos de etapa e alcanzou o grao adecuado de 
adquisición das competencias correspondentes. 

 
–. O alumnado que promocione de curso con algunha 

cualificación negativa debera seguir un plan específico de 
recuperación. 

 
4–. Repetición 

 
–. Cando un alumno ou unha alumna non promocione deberá 

permanecer un ano máis no mesmo curso (repetición). 
 

–. A repetición considerase unha medida de carácter excepcional 
e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de 



reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do 

alumnado. 
 

–. A repetición poderá adoptarse unha soa vez durante a etapa, 

oídos os proxenitores ou as persoas que exerzan a titoría 
legal.  

 
–. A repetición deberá ir acompañada dun plan específico de 

reforzo ou recuperación e apoio a desenvolver no seguinte curso 
académico. 

 
5–. Flexibilización 

 
–. A escolarización en educación infantil ou en educación primaria 

poderá excepcionalmente aumentarse ou reducirse nun ano en 
función das NEE ou das altas capacidades do alumnado (Art. 17 

do Decreto 229 /2011, do 7 de decembro polo que se regula a 
atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia).  

 
–. A flexibilización considérase unha medida extraordinaria de 

atención á diversidade e require conformidade dos 
proxenitores ou titores legais, informe do departamento de 

orientación, proposta de adaptación curricular, informe da inspección 
educativa e autorización da dirección territorial. 

 
 

Manuel Bragado 
Orientación do CEIP de Cedeira. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_gl.html

