
                    

PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA REALIZAR A IMPRESIÓN DOS HISTORIAIS
ACADÉMICOS DO ALUMNADO

Folla número 1 de datos persoais

Esta folla recolle  os datos básicos do alumno e debe ser impresa cando o alumnado se matricule no
primeiro curso de cada etapa educativa,  ou  en calquera curso  cando o alumnado se incorpore de xeito
tardío ao noso sistema educativo.
Folla número 2 de escolarización

Esta folla recollerá os cursos rematados polo alumnado. A necesidade de cubrir cada apartado da folla
número 2 de  escolaridade unha vez  rematado o  curso e  a obrigatoriedade de que cada curso sexa
asinado pola directora ou director que corresponda, impide a súa informatización, polo que esta  sairá
sempre en branco.
Folla número 3 e seguintes

Engadirase ao historial unha folla de cualificacións cos resultados obtidos en cada curso no que existan,
alomenos, avaliacións ordinarias. No caso de repetición engadiranse tamén as cualificacións dos cursos
non superados agás na etapa de educación primaria, na que unicamente se engadirán ao historial  as
cualificacións dos cursos superados. Só sairán as cualificación das actas pechadas.
Tendo en conta o anterior,  co fin  de facilitar  a xestión dos centros e promover  unha utilización  máis
racional do papel oficial no que deben ser impresos os historiais académicos actualízase o funcionamento
de Xade en relación coa impresión deste documento de avaliación quedando do seguinte xeito:

Nivel e etapa na que se atopa

actualmente matriculado o alumno
Partes do historial que imprimirá Xade Accións a realizar polo centro

1º Ed. Primaria Folla 1 de datos persoais
Folla 2 de escolarización

Cubrir e asinar a escolarización.

2º ,4º e 6º  Ed. Primaria (1) Folla de cualificacións ao remate de cada curso. Cubrir e asinar a escolarización.
Asinar as cualificacións

3º e 5º Ed. Primaria Non se imprimirá nada Cubrir e asinar a escolarización

1º ESO (2) Folla 1 de datos persoais
Folla 2 de escolarización
Folla de cualificacións ao remate do curso.

Cubrir e asinar escolarización.
Asinar as cualificacións na avaliación que
corresponda (ordinaria-extraordinaria)

2º, 3º e 4º ESO  (2) Folla de cualificacións Cubrir e asinar escolarización.
Asinar as cualificacións na avaliación que
corresponda (ordinaria-extraordinaria)

1º Bacharelato (2) Folla 1 de datos persoais
Folla 2 de escolarización
Folla de cualificacións ao remate do curso.

Cubrir e asinar escolarización.
Asinar as cualificacións na avaliación que
corresponda (ordinaria-extraordinaria)

2º Bacharelato (2) Folla de cualificacións Cubrir e asinar escolarización.
Asinar as cualificacións na avaliación que
corresponda (ordinaria-extraordinaria)

Cando o sistema detecte que a alumna ou o alumno non ten rexistrada en Xade ningunha matrícula de 1º curso da etapa

na que se atopa matriculada/o ou que este 1º curso foi feito fóra de España, preguntará á persoa usuaria se quere

imprimir tamén as follas de datos persoais e escolarización.

(1) Só figurarán no historial as cualificacións dos cursos superados.
(2) Figurarán as cualificacións tanto dos cursos superados como de aqueles nos que o alumnado non promocionou.
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Ter  presente  que  só  é posible  obter  páxinas  do  historial  que  NON correspondan  ao  curso  actual
cambiando de ano académico de traballo  na aplicación.  A aplicación permitirá  solicitar  unicamente os
impresos que correspondan a cada nivel, posibilitando a súa obtención de xeito individual ou para todo o
grupo.  Neste  último caso os impresos  non poderán ser  recollidos  do buzón de informes  ata o día
seguinte.
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