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Resum de participació

� Alumnat matriculat a 4t curs d’ESO: 64.769
� Alumnat participant en totes o en alguna de les competències: 60.198 (92,9%)
� Alumnat que no ha participat a la prova: 4.571 (7,1%)



Resultats. Evolució de les competències avaluades



Resultats. Competències avaluades

Nivell baix (%)    
Any 2012: 15,9

Nivell baix (%)    
Any 2012: 14,1

Nivell baix (%)    
Any 2012: 24,0

Nivell baix (%)    
Any 2012: 23,7



Resultats. Llengua catalana (dimensions)



Resultats. Llengua catalana (titularitat del centre )



Resultats. Llengua catalana (complexitat de centre)



Resultats. Llengua catalana (nois i noies)



Resultats. Llengua catalana                                         
(segons si l’alumnat és repetidor)



Resultats. Llengua castellana (dimensions)



Resultats. Llengua castellana (titularitat del cent re)



Resultats. Llengua castellana (complexitat del 
centre)



Resultats. Llengua castellana (nois i noies)



Resultats. Llengua castellana                                     
(segons si l’alumnat és repetidor)



Resultats. Matemàtiques (dimensions)



Resultats. Matemàtiques (titularitat del centre)



Resultats. Matemàtiques (complexitat del centre)



Resultats. Matemàtiques (nois i noies)



Resultats. Matemàtiques                                             
(segons si l’alumnat és repetidor)



Resultats. Llengua anglesa (dimensions)



Resultats. Llengua anglesa (titularitat del centre)



Resultats. Llengua anglesa (complexitat del centre)



Resultats. Llengua anglesa (nois i noies)



Resultats. Llengua anglesa                                       
(segons si l’alumnat és repetidor)



Model Informe de centre Avaluació 4t d’ESO



Model Informe de centre Avaluació 4t d’ESO



Model Informe de família Avaluació 4t d’ESO



Model Informe de família Avaluació 4t d’ESO



Informació complementària dels resultats de la 
prova: qüestionari de context 4t d’ESO

Univers :
� Alumnat de 4t d’ESO amb correcció externa a l’avaluació d’educació 

secundària obligatòria del curs 2012-2013.

Mostra :
� 50 centres representatius de la diversitat del sistema educatiu català.
� Mostra real d’alumnat amb correcció externa : 2.552
� Error de mostreig: ±1,9% (nivell de confiança del 95,5% i assumint p=q=0,5)



Informació complementària dels resultats de la 
prova: qüestionari de context 4t d’ESO



Informació complementària dels resultats de la 
prova: qüestionari de context 4t d’ESO



Informació complementària dels resultats de la 
prova: qüestionari de context 4t d’ESO



Informació complementària dels resultats de la 
prova: qüestionari de context 4t d’ESO




