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Avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria
Instrucións para a aplicación da proba. Curso 2018/19

Do día 22 ao 24 de maio enviarase aos centros docentes o material necesario para
a aplicación da proba (cadernos e cues onarios). Este material será recibido polo
director ou directora do centro ou por un membro do equipo direc vo.

Para levar a cabo a aplicación da proba, a par r do día 22 de maio, os directores e
as  directoras  deberán  facer,  previamente,  na  aplicación  informá ca  avalia no
enderezo www.edu.xunta.es/avalia o seguinte:

 Na  opción  de  menú  "Avaliacións>>Descargas",  descargar  o  manual  da
aplicación avalia, o manual de aplicación da proba e os arquivos de audio de
cada caderno da competencia en comunicación lingüís ca (o día anterior á súa
aplicación).

 Na opción de menú "Avaliacións>>Aplicación":

− Na solapa "Grupos", comprobar a listaxe de cada grupo (os centros sen
xade teñen que ter dado de alta previamente o alumnado).

− Na solapa "Aplicadores/as", dar de alta os docentes que par ciparán no
proceso de aplicación da proba.

− Na  solapa  "Asignación  de  aplicadores/as",  realizar  a  asignación  do
profesorado ás quendas que lle corresponda aplicar. Ver, nas instrucións
remi das o día 6 de maio, as competencias e os cadernos que se aplican
en cada quenda.

 Na opción de menú "Informes>>Aplicación":

− Xerar, descargar e imprimir a listaxe do alumnado de cada grupo de cada
quenda para entregarlle á persoa aplicadora.

− Xerar,  descargar  e  imprimir  as  e quetas  dos  cadernos  en  papel  de
e quetas adhesivas de tamaño 8x2 (105x37 mm); catro copias por grupo,
unha para cada quenda.

O desenvolvemento da aplicación da proba non se poderá levar a cabo se non se
realizaron as tarefas indicadas anteriormente.

Proximamente  remi rase  información  sobre  o  procedemento  para  cubrir  os
cues onarios de contexto.


