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PRESENTACIÓ

A ningú no se li escapa que la situació econòmica està afectant els nostres plantejaments a l’hora d’actuar en un context tan complex i delicat com és el de l’ensenyament.
Tot i això, i malgrat les dificultats inherents a la crisi, cap administració del món occidental no pot renunciar a la millora continuada del seu sistema educatiu.
Garantir el desenvolupament racional de la seva qualitat constitueix una prioritat ineludible i una obligació. Partim del principi que allò que no millora entra inevitablement
en un procés irreversible de deteriorament i l’educació constitueix un àmbit en el qual,
pel seu caràcter marcadament estratègic i nuclear en el conjunt del sistema social, ningú no es pot permetre aquest tipus de deriva.
El problema rau en com orientar els processos de millora en moments d’escassesa de
recursos. Al nostre entendre, els temps en què les actuacions es fonamentaven en l’aplicació genèrica del capital humà i l’aplicació indiscriminada del capital econòmic ja no
són possibles. Ara cal incidir des de l’anàlisi fi, des de la interpretació acurada dels fets
i dels problemes i des de l’aplicació dels recursos basada en els principis de la microcirurgia. Cal actuar amb intel·ligència, amb decisió i amb urgència, però amb austeritat,
allà on és realment necessari i on es garanteixin més amplis efectes de millora en el
conjunt del sistema.
El paper de l’avaluació en aquest context i sota aquests principis esdevé cabdal, ja que
constitueix l’instrument més poderós de què disposem per actuar racionalment en
contextos especialment complexos, com ho és amb tota seguretat l’actual. L’avaluació
ofereix una visió amb tres dimensions —total, àmplia i profunda— de la realitat educativa, en permet la interpretació més ajustada i facilita les preses de decisions més
intel·ligents.
Des d’aquesta perspectiva de servei a la comunitat educativa catalana, presentem en
aquest nou número dels Quaderns d’avaluació les actuacions avaluatives darreres i
properes més rellevants en relació amb les necessitats dels sistema, així com un conjunt
d’articles i comentaris que en valoren aspectes significatius. Així doncs, el número s’inicia amb un article sintètic sobre les avaluacions de sistema que hi ha previstes de dur
a terme aquest curs 2011-2012 en els centres educatius. Tot i que aquestes dades ja
es recullen a la normativa d’inici de curs, és una informació que pot ser útil als equips
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directius i docents d’educació primària i secundària perquè presenta una visió de conjunt de la programació avaluativa. La majoria d’avaluacions previstes són censals i afectaran, per tant, tots els centres de Catalunya que imparteixen un determinat nivell educatiu.
A continuació, presentem els resultats obtinguts en l’avaluació de sisè d’educació primària, una prova externa i de caràcter censal que s’aplica per tercer any consecutiu a
Catalunya. El nivell d’assoliment de les competències bàsiques avaluades —la competència lingüística i la competència matemàtica— de l’alumnat que va fer la prova a
començaments del mes de maig passat permet observar un augment de la puntuació
mitjana en totes les competències, així com, en general, un augment del percentatge
d’alumnat situat en el nivell alt de la competència i una disminució del percentatge
d’alumnat situat en el nivell baix. La puntuació mitjana obtinguda en competència lingüística en llengua catalana (77,2) i en llengua castellana (73,6), amb una diferència
que no arriba als 4 punts, evidencia que el coneixement que té de les dues llengües
l’alumnat que acaba l’educació primària és molt similar, de manera que l’opció presa
de no separar l’alumnat en funció de la llengua té uns clars beneficis acadèmics.
Les dades de l’avaluació podrien convidar a l’optimisme. Però per ser realistes s’han
de matisar amb la consideració del percentatge d’alumnat que encara hi ha situat
en el nivell baix de cada competència, que és d’un 22%, excepte en la competència
matemàtica, on és del 18,5%. Això vol dir que prop d’un 22% d’alumnat és previsible que tingui dificultats per acabar amb èxit l’educació secundària obligatòria i que,
per tant, no continuï estudis posteriors. Aquesta dada ens manté lluny dels objectius
marcats pel Consell de Ministres de la Unió Europea per al 2020, que es va proposar
com a fita que l’abandonament prematur de l’escolarització se situï per sota del 10%.
Les dades aportades per l’avaluació de sisè d’educació primària del 2011 ens indiquen
que anem pel bon camí, perquè el percentatge d’alumnat amb dificultats ha disminuït,
però ens ensenyen que hem de continuar treballant per reduir-lo més. En aquest sentit,
el Departament d’Ensenyament ha optat per introduir una mesura per a la millora de
la individualització de l’aprenentatge, que ha consistit en el disseny d’activitats de reforç que ha hagut de fer a l’estiu de manera obligatòria l’alumnat que queda situat en
el nivell baix de cada competència avaluada i de manera optativa la resta, disseny que
ha dut a terme la Direcció General d’Educació Infantil i Primària.
Atès que aquest any 2011 ha estat el tercer que s’ha aplicat la prova d’avaluació de sisè
d’educació primària, hem considerat oportú demanar l’opinió de tres centres educatius
de tipologia diferent sobre els processos endegats amb la perspectiva que dóna aquest
trienni. Són els tres articles que vénen a continuació, signats per Anna Pont, directora
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de l’Escola Pi d’en Xandri de Sant Cugat del Vallès, per Paloma Llaquet i Coral Regí,
subdirectora d’educació infantil i primària i directora de l’Escola Virolai de Barcelona, i
per Lluís Llovet, director de l’Escola Sant Martí d’Arenys de Munt. Els tres articles comparteixen una mirada precisa sobre el conjunt de la prova. Tenen la virtut de fer propostes de millora en aspectes concrets i ens plantegen punts de vista diferents per
reflexionar. Per acabar, incloem un article sobre les orientacions per a la millora dels
resultats de l’alumnat i dels centres educatius, dissenyades a partir dels resultats de
l’avaluació objectiva. El signa Alba Espot i Faixa, directora general d’Educació Infantil i
Primària. Tot plegat són estímuls que ens han de permetre continuar avançant.
Joan Mateo
President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Avaluacions previstes per al curs 2011-2012
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AVALUACIONS PREVISTES PER AL CURS 2011-2012

Amb la voluntat d’oferir informació als centres educatius —i a la comunitat educativa
en general— de les avaluacions que hi ha previstes per al curs 2011-2012 que ara
comença, hem elaborat aquesta nota sintètica.

Taula 1 ■ Avaluacions previstes per a l’educació primària
Competències
avaluades

Avaluació

Àmbit

Curs avaluat

Sisè
d’educació
primària

Catalunya
LEC

Sisè

Avaluació
diagnòstica
d’educació
primària

Estatal
LOE

Quart (es passa Lingüística (català
a començaments i castellà) i
de cinquè)
matemàtica

Aplicació

Lingüística
Externa
(català, castellà,
censal
llengua estrangera,
aranès a l’Aran)
i matemàtica
Interna
censal

Període
d’aplicació
7 i 8 de
maig de
2012

Entre el 17
i el 28
d’octubre
de 2011

L’avaluació de sisè d’educació primària s’aplica a tots els centres educatius de
Catalunya per quarta vegada. És una prova que es caracteritza per la validesa i fiabilitat
estadística dels instruments, que es garanteix amb el pilotatge previ. L’aplicació i correcció externa de la prova garanteix l’ús d’uns criteris homogenis per a tot l’alumnat.
Hi ha una aplicació informàtica que facilita tot el procés. La prova produeix un informe de resultats individual per a les famílies i un informe per a cada centre educatiu i
proporciona, també, informació sobre els resultats del sistema. No condiciona el pas
de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria. És una prova externa que
permet comparar resultats d’un any a l’altre i analitzar tendències.
L’avaluació diagnòstica d’educació primària és una avaluació estipulada per la LOE
d’aplicació i correcció internes. És de caràcter formatiu, per la qual cosa contempla
preguntes i criteris de correcció més oberts. Hi ha una aplicació informàtica creada per
als centres educatius per tal de facilitar-los el procés de recollida de dades. El Depar-
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tament d’Ensenyament ha decidit aplicar la prova a començaments del cinquè curs
d’educació primària perquè el seu valor de modelatge ha de servir per millorar la pràctica docent en el darrer cicle de l’educació primària.

Taula 2 ■ Avaluacions previstes per a l’educació secundària
		
obligatòria
Competències
avaluades

Avaluació

Àmbit

Curs avaluat

Avaluació
de 4t d’ESO

Catalunya
LEC

Quart

Avaluació
diagnòstica
d’ESO

Estatal
LOE

Segon
Lingüística (català
(es passa a
i castellà) i
començaments matemàtica
de tercer)

PISA 2012

Internacional Alumnat
OCDE
de 15 anys

Aplicació

Lingüística
Externa
(català, castellà,
censal
llengua estrangera,
aranès a l’Aran)
i matemàtica

Matemàtica,
científica,
comprensió lectora

Període
d’aplicació
15 i 16 de
febrer 2012

Interna
censal

Entre el 17
i el 28
d’octubre
de 2011

Externa
mostral

Maig del
2012

L’avaluació de quart curs d’educació secundària obligatòria s’aplica a tots els
centres educatius de Catalunya per primera vegada. Com l’avaluació de sisè d’educació primària, és una prova que es caracteritza per la validesa i fiabilitat estadística dels
instruments, que es garanteix amb el pilotatge previ. L’aplicació i correcció externa de
la prova garanteix l’ús d’uns criteris homogenis per a tot l’alumnat. Hi ha una aplicació
informàtica que facilita tot el procés. La prova produeix un informe de resultats individual per a les famílies i un informe per a cada centre educatiu i proporciona, també,
informació sobre els resultats del sistema. No condiciona l’obtenció del graduat en
educació secundària obligatòria. És una prova externa que permetrà comparar resultats d’un any a l’altre i analitzar tendències.
L’avaluació diagnòstica d’educació secundària obligatòria és una avaluació estipulada per la LOE d’aplicació i correcció internes. És de caràcter formatiu, per la qual
cosa contempla preguntes i criteris de correcció més oberts. Hi ha una aplicació informàtica creada per als centres educatius per tal de facilitar-los el procés de recollida de
dades. El Departament d’Ensenyament ha decidit aplicar la prova a començaments del
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tercer curs d’ESO perquè el seu valor de modelatge ha de servir per millorar la pràctica docent en el darrer cicle de l’educació primària.
El PISA 2012 (Programme for International Student Assessment) és una avaluació internacional, promoguda per l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) que permet comparar els resultats obtinguts per l’alumnat de 15
anys dels països i regions que hi participen. Són estudis que es fan cada tres anys, des
del 2000, i que tenen un àmbit prioritari d’avaluació en cada cicle. Per al 2012, l’àmbit
prioritari són les matemàtiques i els altres dos són la comprensió lectora i les ciències
de la naturalesa. Catalunya participa en el PISA amb una ampliació de mostra des de
l’any 2003. L’any 2009 hi van participar 1.381 alumnes, de 50 centres de Catalunya.
En el PISA 2012, Catalunya hi participa amb una mostra com a mínim similar a la de
l’any 2009.

L’avaluació de sisè d’educació primària 2011
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1. INTRODUCCIÓ
El curs 2010-2011 s’ha aplicat per tercera vegada a Catalunya la prova externa i censal a tot l’alumnat de sisè d’educació primària per comprovar el nivell d’assoliment de
les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques en acabar aquesta etapa educativa. La prova s’ha fet de manera simultània en tots els centres educatius de Catalunya, els matins dels dies 4 i 5 de maig.
El caràcter extern de la prova, que és un element que contribueix a la seva objectivitat,
ha comportat un procés organitzatiu complex. S’han creat setanta-nou comissions
d’aplicació, distribuïdes territorialment i constituïdes per un inspector o inspectora que
exerceix la presidència de la comissió, un professional dels serveis educatius que exerceix com a secretari de la comissió i un nombre d’aplicadors externs igual o superior al
nombre de centres de cada unitat territorial. En total, s’hi han implicat 2.537 docents
d’educació primària i secundària. Per garantir l’objectivitat dels resultats, s’han donat
unes pautes concretes de correcció. La prova ha estat corregida per docents externs
als centres educatius, procedents de les comissions d’aplicació.
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L’alumnat matriculat de sisè curs d’educació primària al
mes de maig de 2011 és de 68.631 nens i nenes, que
d’avaluació de sisè
pertanyen a 2.101 centres. La majoria de centres
educatius són públics (1.505) i la resta són privats
d’educació primària l’han
concertats (574) o privats (22). De l’alumnat que ha
feta més de 61.000 alumnes.
fet la prova, el 49,5% són nenes i el 50,5% són nens.
S’hi han implicat més de
Hi ha un 8,2% de l’alumnat matriculat a sisè d’educa2.500 docents d’educació
ció
primària que ha fet la prova, però que no ha estat
primària i secundària
objecte de correcció externa. Aquest alumnat ha estat corregit internament pel mateix centre, ja que ha estat diagnosticat amb necessitats educatives especials o és de recent incorporació al sistema educatiu i té, per tant, un domini insuficient de la llengua. En aquests casos, no ha fet la prova.
La prova

2. OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA
L’objectiu principal de la prova, com ja s’ha dit, és comprovar quin és el nivell d’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat quan acaba l’educació primària. A
partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts per cada centre educatiu es poden arbitrar eines d’ajust i millora per als centres i els docents, aplicables al llarg de tota l’etapa d’educació primària, amb la finalitat de millorar els resultats en el futur. La prova permet,
també, donar informació detallada a les famílies, que s’ha d’entendre com un complement a la informació que ja proporcionen els centres amb l’avaluació continuada.
Un altre objectiu de la prova és l’enfortiment de l’autonomia de centre, en proporcionar a cada un dels centres educatius informació que ha de servir per determinar quins
són els seus punts forts i quins els seus punts febles. Les mesures de millora a prendre
no poden ser, doncs, generalitzables a tots els centres de Catalunya sinó que s’han de
concretar segons les circumstàncies de cada un. També es pretén afavorir el trànsit individualitzat a l’educació secundària
És una
obligatòria en donar informació concreta de la situació
prova universal
de cada alumne/a. A nivell de sistema educatiu, la
prova d’avaluació de sisè d’educació primària permet
per a tot l’alumnat de
conèixer la situació educativa de Catalunya al final
sisè d’educació primària
d’una etapa fonamental en la formació de les peri de caràcter extern que
sones.
Al llarg dels anys, la prova permetrà efectuar
no determina el pas a
anàlisis de tendències, aplicables a cada centre edul’educació secundària
catiu.
obligatòria

L’avaluació de sisè d’educació primària 2011
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S’ha de tenir en compte que la prova mesura els coneixements i les competències bàsiques en els àmbits avaluats i no els nivells d’excel·lència de l’alumnat. També s’ha de
considerar que la prova no determina el pas a l’educació secundària obligatòria.

3. COMPETÈNCIES AVALUADES
Les competències avaluades són la competència lingüística en llengua catalana, castellana i llengua estrangera i la competència matemàtica. Com en els cursos anteriors,
s’ha avaluat l’aranès a l’Aran.
La prova de competència lingüística en llengua catalana i castellana (i aranès)
comença amb un dictat, en el qual s’han d’escriure dotze paraules, que serveix per
avaluar l’ortografia. A continuació hi ha dos estímuls (dos textos de tipologia diferent:
un text expositiu, narratiu o informatiu) i una sèrie de preguntes (la majoria de resposta
tancada, amb ítems d’elecció múltiple) que avaluen la comprensió lectora i l’expressió
escrita. La prova es clou amb una redacció. Pel que fa a la comprensió lectora, els
processos avaluats són l’obtenció d’informació literal i la interpretació del significat
del text. Pel que fa a l’expressió escrita, avaluada amb unes preguntes obertes i la
redacció, s’avalua la competència discursiva (coherència i adequació), la competència
lingüística (lèxic, ortografia, morfosintaxi) i els aspectes formals (presentació i grafia).
La prova de competència matemàtica consta de catorze activitats, que parteixen
d’un estímul diferent i que prioritzen els blocs de contingut del currículum que fan
referència a la numeració i càlcul, a l’espai, forma i mesura i a les relacions i canvi. Els
processos que s’avaluen amb la prova són la reproducció, la connexió, la reflexió i la
resolució de problemes.
La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua la comprensió
oral i la comprensió escrita. La prova, que s’ha aplicat majoritàriament en llengua anglesa, comença amb dos exercicis orals, en què s’escolten tres vegades dos textos
breus. A continuació hi ha dos estímuls (dos textos de diferent tipologia: un d’informatiu i un de descriptiu) i una sèrie de preguntes amb ítems de resposta múltiple i de
vertader/fals que avaluen la comprensió lectora. Els processos avaluats, tant per a la
comprensió oral com per a la comprensió lectora, són l’obtenció d’informació literal i
la interpretació de la informació.
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Figura 1 ■ Esquema de les competències avaluades
		
en la prova de sisè d’educació primària 2011
Obtenció d’informació
• Localitzar
• Entendre
COMPRENSIÓ LECTORA
Interpretació
• Inferències directes
• Reorganitzar informació
• Comprensió global

COMPETÈNCIA
LINGÜÍSTICA:
llengua catalana,
lengua castellana
i aranès
EXPRESSIÓ ESCRITA

•
•
•
•

Lèxic
Morfosintaxi
Ortografia
Coherència i adequació

NUMERACIÓ I CÀLCUL

COMPETÈNCIA
MATEMÀTICA

ESPAI, FORMA I MESURA

• Reproducció
• Connexió
• Reflexió

RELACIONS I CANVI

COMPRENSIÓ ORAL

COMPETÈNCIA
LINGÜÍSTICA:
llengua estrangera

• Obtenció d’informació
• Interpretació

COMPRENSIÓ LECTORA

Les figures núm. 2 i 3 mostren un exemple de pregunta de competència lingüística
en llengua catalana i un altre de competència matemàtica.

L’avaluació de sisè d’educació primària 2011

Figura 2 ■ Exemple de pregunta de competència
		
lingüística en llengua catalana. Expressió escrita

competència lingüística:

t lana
llengua cata

REDACCIÓ

Escriu un mínim de 10 línies. Si n’escrius menys no es corregirà la teva
redacció i es veurà afectada la teva puntuació. Fixa’t bé en el que escrius
i procura fer bona lletra. Una vegada hagis acabat, llegeix-ho de nou i
corregeix el que convingui. Si ho necessites, pots demanar un full per fer
un esborrany o un esquema.
PLANTEM UNA LLAVOR AL BALCÓ
A l’escola heu decidit que cadascú planti una llavor a casa. Explica quina llavor
tries i per què, com la plantes, com la vigiles cada dia, etc., fins que la planta creixi.
Si vols, et pots imaginar que el teu gos l’ensuma o la fa malbé, o pots explicar
què passa quan tots els nens i nenes porten el test a l’escola, quan la planta hagi
crescut.

0-1-2

CA

0-1-2

L

0-1-2

O

0-1-2

M

0-1-2

AF

avaluació educació primària
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Figura 3 ■ Exemple de pregunta de competència
		
matemàtica. Relacions i canvi

ACTIVITAT 9 I HOTELS

Observa el gràfic amb atenció:

En general, el nombre de viatgers que han utilitzat els hotels ha crescut a les
zones costeres entre l’any 2009 i el 2010.
OCUPACIÓ HOTELERA A CATALUNYA (milers de viatgers) Zones costeres
2.993

3.000
2.643

NOMBRE DE VIATGERS (MILERS)
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Any 2009
Any 2010

2.500

1.907

2.000

2.023

1.500
1.028
900

1.000

988

939

500
208

257

0
COSTA BRAVA

COSTA
DAURADA

COSTA DE
GARRAF

COSTA
BARCELONAMARESME

TERRES DE
L’EBRE

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Ocupació en establiments hotelers. Marques turístiques.

a. Quina va ser la segona zona costera més visitada l’any 2009?
0-1

Resposta:

ac

b. Quin és l’augment de viatgers entre els anys 2009 i 2010 a la zona de la
Costa de Garraf?
Fes les operacions aquí

Resposta

0-1-2

milers
ad

c. L’any 2010, quines zones van tenir una ocupació superior a 2.000 viatgers
(en milers)?
0-1

Resposta:

ae

10

avaluació educació primària

L’avaluació de sisè d’educació primària 2011

15

4. INFORMACIÓ DELS RESULTATS I NOVETATS D’AQUEST
ANY
D’acord amb els criteris preestablerts per part de diferents grups d’especialistes, s’han
ponderat els resultats dels diferents ítems en cada competència avaluada tenint en
compte la seva rellevància en el currículum i s’han transformat les puntuacions brutes
en una escala de 0 a 100.
En aquesta escala s’han fixat tres nivells: el nivell baix, que correspon a l’alumnat que
ha obtingut una puntuació per sota del punt μ -10%; el nivell mitjà, que correspon a
l’alumnat que ha obtingut una puntuació entre els punts μ -10% i μ +15%; i el nivell
alt, que correspon a l‘alumnat que ha obtingut una puntuació situada entre μ +15% i
100. Com que la puntuació mitjana de cada competència varia, la puntuació que fixa
els tres nivells no coincideix en les quatre competències avaluades.
S’han generat automàticament dos tipus d’informe, un adreçat a les famílies i l’altre
adreçat als centres educatius. L’informe adreçat a les famílies s’ha millorat amb la
incorporació d’informació més precisa. Així, a banda d’indicar el grau d’assoliment
obtingut en cada competència avaluada amb un asterisc —que assenyala si l’alumne/a
se situa en el nivell alt, mitjà o baix— s’explicita el nivell de l’alumne en les habilitats
de cada competència, com ara l’aplicació de les normes ortogràfiques, la utilització
de vocabulari adequat, la redacció coherent d’un text, l’habilitat amb les operacions
amb nombres, el desplegament de figures geomètriques o la resolució de problemes
amb unitats de mesura.
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Figura 4.1 ■ Exemple d’informe de resultats per a les
			 famílies










          
          

             

               
               




























               
             
          



               
             
          



               




             
  










































Els centres educatius són els encarregats de fer arribar aquests informes a les famílies
i als centres d’educació secundària corresponents. Els poden completar amb d’altres
observacions, si ho consideren oportú. Les famílies també poden demanar informació
complementària als centres.
L’altre informe, l’adreçat als centres educatius, conté una descripció dels aspectes avaluats en cada competència i el grau d’assoliment global del centre educatiu, que queda situat en el nivell baix, mitjà o alt. Per a cada competència avaluada s’inclou la
mitjana global de Catalunya. Com a novetat d’aquest any, al mes de setembre els centres reben informació detallada dels resultats de cada ítem de les proves.

L’avaluació de sisè d’educació primària 2011
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Figura 4.2 ■ Exemple d’informe de resultats per a les
			 famílies




































































































































 


















Els equips docents dels centres educatius han d’analitzar aquests resultats i el director
o directora els han de presentar al consell escolar del centre i tenir-los en compte en
tots els processos d’autoavaluació de l’escola.
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Una altra novetat d’aquest curs és la mesura que ha
pres el Departament d’Ensenyament per a la milloLes novetats de
ra de la individualització de l’aprenentatge. La
la prova del 2011
Direcció General d’Educació Infantil i Primària ha
consisteixen en més
dissenyat activitats de reforç que ha de fer de
precisions en els informes a les
manera obligatòria l’alumnat que queda situat
famílies i als centres educatius i
en el nivell baix de cada competència avaluada
en l’obligatorietat de fer deures
i de manera optativa la resta. Aquest treball de
d’estiu per a l’alumnat situat
reforç s’ha de lliurar al tutor o tutora de primer
en el nivell baix de cada
d’ESO a l’inici de curs i es tindrà en compte en la
competència
primera avaluació del curs.

5. RESULTATS DE L’ALUMNAT
Els resultats presentats són dades bàsiques obtingudes en l’avaluació de sisè d’educació primària del 2011. S’inclouen els resultats globals per a cada competència i per
cada subcompetència comparats amb els de l’any 2009 i 2010, amb gràfiques que
contenen el percentatge d’alumnat situat en els tres trams de competència segons el
nivell socioeconòmic del centre, la titularitat del centre, l’origen de l’alumnat i el sexe.

5.1. Resultats globals
En competència lingüística en llengua catalana, hi ha una puntuació mitjana global de
3,5 punts superior a la de l‘any passat: 77,2 el 2011 i 73,7 el 2010. Ha augmentat 5
punts l’alumnat situat en el nivell alt de la competència i ha disminuït 5,8 punts l’alumnat del nivell baix. Els resultats en les subcompetències avaluades del 2011 mostren
una diferència considerable entre la comprensió lectora i l’expressió escrita.

L’avaluació de sisè d’educació primària 2011
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Gràfic 1 ■ Mitjanes globals i distribució de l’alumnat
		
en competència lingüística en llengua catalana
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Gràfic 2 ■ Mitjanes globals en competència lingüística en
		
llengua catalana segons la subcompetència avaluada
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En competència lingüística en llengua castellana hi ha un augment més lleuger de
la puntuació mitjana global, que ha pujat 2,4 punts respecte de l’any anterior: 73,6 el
2011 i 71,2 el 2010. L’augment de l’alumnat situat en el nivell alt de la competència
és de 7,1 punts i la disminució de l’alumnat de nivell baix és de 7,6. Com en llengua
catalana, els resultats en les subcompetències avaluades mostren una diferència considerable entre la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Gràfic 3 ■ Mitjanes globals i distribució de l’alumnat
		
en competència lingüística en llengua castellana
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Gràfic 4 ■ Mitjanes globals en competència lingüística en 		
		
llengua castellana segons la subcompetència avaluada
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En competència matemàtica, la puntuació mitjana global es manté molt similar en els
tres anys avaluats. També aquí, però, ha augmentat l’alumnat situat en el nivell alt de
la competència (5,1 punts) i ha disminuït l’alumnat de nivell baix (4,9 punts). Els resultats en les subcompetències avaluades mostren un augment de la puntuació obtinguda en numeració i càlcul.

Gràfic 5 ■ Mitjanes globals i distribució de l’alumnat
		
en competència matemàtica
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Gràfic 6 ■ Mitjanes globals en competència matemàtica 		
		
segons la subcompetència avaluada
100%
90%
80%

80,7

78
75,7 76,7

82,9

89,1
77,7

73

78,2

78,7

80,9
73,3

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009

n Numeració i càlcul

2010

n Espai, forma, mesura

2011

n Relacions i canvi

n Puntuació global

22

QUADERNS D’AVALUACIÓ 20

La puntuació mitjana global en competència lingüística en llengua anglesa és de
80,6 punts, per sobre de la puntuació de l’any 2010 en 9,2 punts. La distribució en
nivells mostra un augment molt considerable (15,1 punts) de l’alumnat situat en el
nivell mitjà de la competència. En conseqüència, l’alumnat situat en el nivell baix ha
disminuït en 13,7 punts. Pel que fa a les subcompetències avaluades, s’observa un
augment de gairebé 20 punts en la comprensió oral. En aquest augment hi pot haver
influït el fet que els textos orals s’han pogut escoltar tres vegades enlloc de les dues
de l’any passat.

Gràfic 7 ■ Mitjanes globals i distribució de l’alumnat
		
en competència lingüística en llengua anglesa
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Gràfic 8 ■ Mitjanes globals en competència lingüística en
		
llengua anglesa segons la subcompetència avaluada
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Aquestes dades mostren que els resultats globals de totes les competències avaluades
es mouen en una forquilla que va des dels 73,6 punts de la competència en llengua
castellana als 80,9 de la competència matemàtica. La puntuació en competència lingüística en llengua catalana és de 77,2 punts i en llengua anglesa de 80,6. Hi ha hagut un canvi positiu en la distribució per nivells de l’alumnat en totes les competències, ja que es pot observar un transvasament d’alumnat del nivell baix al nivell mitjà
i del nivell mitjà al nivell alt. Així, ha augmentat el percentatge d’alumnat situat en el
nivell alt i ha disminuït el situat en el nivell baix en totes les competències, excepte en
la de llengua anglesa. Aquí s’ha produït un augment considerable de l’alumnat situat
en el nivell mitjà.
Pel que fa al percentatge d’alumnat situat en el nivell
baix d’assoliment de la competència, és a dir, l’alumun canvi positiu en
nat que no té assolit el nivell bàsic per passar a
l’educació secundària obligatòria amb garanties
la distribució per nivells
d’èxit, s’observa que aquest percentatge és prode l’alumnat en totes les
per al 22% en totes les competències, excepte
competències. El percentatge
en la matemàtica, on disminueix fins al 18,5%.
d’alumnat situat en el nivell
Aquest percentatge s’ha reduït respecte al de
baix de cada competència
l’any 2010: en uns 5 punts en competència lindisminueix
güística en llengua catalana i en competència matemàtica, en uns 7 punts en competència lingüística
en llengua castellana i en gairebé 14 en llengua anglesa.
Hi ha hagut

5.2. Resultats segons el nivell socioeconòmic del centre
La classificació dels resultats de l’alumnat en els tres trams en què s’ha dividit l’escala
(baix, mitjà i alt) segons el nivell socioeconòmic del centre (en una distribució elaborada per la Inspecció d’Educació) evidencia que com més baix és aquest nivell socioeconòmic, més alt és el percentatge d’alumnat situat en el nivell baix d’assoliment de
la competència. I a la inversa, el percentatge d’alumnat situat en el nivell alt decreix
a mesura que decreix el nivell socioeconòmic del centre. Aquests resultats corroboren
les dades proporcionades per tots els estudis d’avaluació.
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Gràfic 9 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
		
de competència en llengua catalana
		
segons el nivell socioeconòmic del centre
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Gràfic 10 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
de competència en llengua castellana
segons el nivell socioeconòmic del centre
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Gràfic 11 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
de competència matemàtica segons el nivell
socioeconòmic del centre
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Gràfic 12 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
de competència en llengua anglesa segons
el nivell socioeconòmic del centre
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La disparitat de resultats que es dóna entre l’alumnat de
Com
centres de nivell socioeconòmic baix i alt s’ha de matisar
més baix és el
tenint en compte els valors de n en aquests dos nivells,
nivell socioeconòmic
que són d’uns 8.000 alumnes en el nivell baix i uns
del centre educatiu, més
10.000 en el nivell alt, aproximadament un 14% i un
alumnat hi ha situat en
17% de l’alumnat que ha fet la prova, respectivament
el nivell baix de la
(el gruix de l’alumnat se situa en el nivell socioeconòcompetència
mic mitjà). El determinisme educatiu que sembla mostrar
aquesta dada es matisa si es valora el pes d’altres variables,
com pot ser el funcionament dels centres educatius (vegeu el punt 6).

5.3. Resultats segons la titularitat dels centres
Els resultats segons la titularitat dels centres educatius mostren que l’escola pública és
la que té un percentatge més elevat d’alumnat situat en el tram baix. Per contra, l’escola privada té el percentatge més baix d’alumnat en el tram baix i el més alt en el
tram alt. En general, l’escola privada sostinguda amb fons públics té unes xifres més
properes a les de l’escola privada que no pas a les de la pública.
El percentatge d’alumnat situat en el tram baix en l’escola pública és del 26%, excepte en competència matemàtica, que és el 21,4%. El percentatge d’alumnat situat en
el tram alt és molt semblant en competència lingüística en llengua catalana (30%) i
castellana (30,9%), mentre que en llengua anglesa és del 31,9% i en matemàtiques,
del 28,8%.
El percentatge d’alumnat situat en el tram baix de l’escola privada es mou entre el 10
i el 16,8% en totes les competències, excepte en la llengua anglesa, on hi ha només
un 3,9% d’alumnat. La competència lingüística en llengua catalana és la que obté
un percentatge més baix d’alumnat situat en el nivell alt, el 35,4%, que contrasta
amb el 54,4% de llengua castellana. Cal notar que els centres privats són només 22
(n = 780 aproximadament).
L’escola privada sostinguda amb fons públics té un percentatge d’alumnat situat en el
tram baix proper al 15% en totes les competències, mentre que el percentatge més alt
d’alumnat situat en el tram alt es dóna en llengua anglesa (46,5%) i llengua castellana
(43,4%). El percentatge d’alumnat situat en el tram alt en competència lingüística en
llengua catalana (38,7%) i castellana (43,4%) presenta una lleugera diferència a favor
de la segona.
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Gràfic 13 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
de competència en llengua catalana segons
la titularitat del centre
												
0%		 20%		 40%		 60%		 80%		100%
Mitjana de
Catalunya

22,6

Privada

16,8

Privada
concertada

16,5

Pública

33,2

44,2

47,8

35,4

44,8

38,7

43,8

26,3

n Baix

30

n Mitjà

Puntuació
mitjana

n

77,2

61.196

79,4

772

79,7

22.353

75,7

38.053

n Alt

Gràfic 14 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
de competència en llengua castellana segons
la titularitat del centre
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Gràfic 15 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
de competència matemàtica segons la titularitat
del centre
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Gràfic 16 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
de competència en llengua anglesa segons
la titularitat del centre
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Els gràfics núm. 17, 18 i 19 mostren la titularitat dels cent centres que han obtingut
els millors i els pitjors resultats en cada competència avaluada. Del còmput han estat
exclosos els centres amb menys de 10 alumnes de sisè d’educació primària. Per avaluar
correctament les dades, cal tenir en compte el percentatge que correspon a les dues
tipologies de centre en el total de centres de Catalunya: els centres de titularitat pública corresponen al 67,3% de centres, mentre que els de titularitat privada concertada corresponen al 32,7%.

Gràfic 17 ■ Nombre de centres amb millors i pitjors resultats
segons la titularitat. Competència lingüística en
llengua catalana
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Gràfic 18 ■ Nombre de centres amb millors i pitjors resultats
segons la titularitat. Competència lingüística en
llengua castellana
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Gràfic 19 ■ Nombre de centres amb millors i pitjors resultats
segons la titularitat. Competència matemàtica
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Gràfic 20 ■ Nombre de centres amb millors i pitjors resultats
segons la titularitat. Competència lingüística en
llengua anglesa
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Com es pot observar, la proporció de centres públics
En general,
i privats concertats situats entre els cent que han
hi ha més centres
obtingut els millors resultats només és equilibrada
en la competència en llengua catalana. En compeprivats concertats que no
tència en llengua castellana i llengua anglesa, hi
pas públics situats entre els
ha més centres de titularitat privada concertada
cent que han obtingut millors
situats entre els cent amb millors resultats, menresultats. La diferent distribució
tre que en competència matemàtica són els censociodemogràfica dels centres
tres públics els que situen una proporció més alta
pot contribuir a justificar
de centres en aquesta franja.
la dada
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Com l’any passat, la relació de centres públics i privats concertats situats entre els cent
que han obtingut els pitjors resultats és sempre absolutament desproporcionada.

5.4. Resultats segons l’origen territorial de l’alumnat
En totes les competències avaluades, l’alumnat de
Els resultats
nacionalitat espanyola obté més bons resultats
obtinguts per
que l’alumnat estranger, amb una diferència
d’uns 10 punts. Pel que fa a l’alumnat esl’alumnat que prové d’un
tranger, les puntuacions mitjanes més altes
país de la Unió Europea o de la
són les obtingudes en competència linresta d’Europa són els que s’acosten
güística en llengua estrangera (74,9) i en
més a la mitjana de Catalunya.
competència matemàtica (73,8).
En competència matemàtica i en
llengua anglesa destaquen també

Com que la puntuació mitjana global de
Catalunya ha augmentat aquest any 2011 respecte del 2010, també ho ha fet la de l’alumnat
l’Àsia
de nacionalitat espanyola i la de l’alumnat estranger, en una proporció similar en totes les competències
avaluades. L’augment més significatiu s’ha produït en la competència lingüística en
llengua anglesa.
els resultats obtinguts per
l’alumnat procedent de

Taula 1 ■ Puntuació mitjana global de l’alumnat segons 		
		
l’origen. Anys 2010 i 2011
Alumnat de nacionalitat espanyola
Competència

Alumnat estranger

2010

2011

2010

2011

75

78,4

64,4

68,5

Llengua castellana

72,5

74,8

62,4

64,9

Matemàtica

79,4

81,9

70,6

73,8

Llengua anglesa

72,9

81,3

61,4

74,9

Llengua catalana
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Tot i que la puntuació global de l’alumnat estranger es troba per sota de la mitjana de
Catalunya, el 2011 s’ha de destacar que els resultats obtinguts per l’alumnat que prové
d’un país de la Unió Europea o de la resta d’Europa són els que s’acosten més a la mitjana de Catalunya en totes les competències avaluades, excepte en llengua castellana.
En aquesta competència és l’alumnat procedent de l’Amèrica Llatina, lògicament, el que
obté una puntuació lleugerament més alta. En competència matemàtica i en llengua
anglesa destaquen també els resultats obtinguts per l’alumnat procedent de l’Àsia.
L’alumnat que obté els resultats més baixos en totes les competències és el procedent
del Magrib i del Nord d’Àfrica.

Gràfic 21 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua catalana segons l’origen
												
0%		 20%		 40%		 60%		 80%		100%
Mitjana de
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nacionalitat
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22,6

44,2
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44,6

19,6
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n Baix

35,7
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n Mitjà

15,1

n Alt

Puntuació
mitjana

n

77,2
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49.540

68,5
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Gràfic 22 ■ Resultats de l’alumnat en competència
en llengua catalana segons l’origen territorial
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Gràfic 23 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua castellana segons l’origen
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Gràfic 24 ■ Resultats de l’alumnat en competència
en llengua castellana segons l’origen territorial
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Gràfic 25 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència matemàtica segons l’origen
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Gràfic 26 ■ Resultats de l’alumnat en competència
matemàtica segons l’origen territorial
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Gràfic 27 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua anglesa segons l’origen
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Gràfic 28 ■ Resultats de l’alumnat en competència
en llengua anglesa segons l’origen territorial
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5.5. Resultats segons el sexe de l’alumnat
El nombre de nens i nenes que ha fet la prova de sisè d’educació primària del 2011 és
força equivalent, com es pot observar al gràfic núm. 29.

Gràfic 29 ■ Percentatge d’alumnat que ha fet la prova
segons el sexe

50,5

49,5

n Nenes (n=30.666)
n Nens (n=31.295)
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Tot i que els resultats obtinguts per les nenes i els nens
són molt similars (hi ha una diferència d’uns 3 punts),
Les nenes
es constata que les nenes obtenen una puntuació
obtenen uns resultats
més alta en competència lingüística, mentre que
lleugerament superiors
els nens l’obtenen en competència matemàtica. En
als nens en competència
competència lingüística, hi ha més nenes situades
lingüística, mentre que
en el tram alt de la competència i menys en el
els nens els hi obtenen
baix, mentre que aquesta proporció és a la inversa
en competència
en el cas dels nens. En competència matemàtica, en
matemàtica
canvi, el percentatge de nens situat en el tram alt és
més elevat que el de les nenes, mentre que el percentatge
de nens situat en el tram baix és inferior al de les nenes. Aquesta tendència corrobora
el que s’observa en altres estudis, com per exemple el PISA 2009 (vegeu el número 19
dels Quaderns d’avaluació).

Gràfic 30 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua catalana segons el sexe
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Gràfic 31 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua castellana segons el sexe
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Gràfic 32 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams
de competència matemàtica segons el sexe
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Gràfic 33 ■ Percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua anglesa segons el sexe
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6. RESULTATS SEGONS LA TIPOLOGIA DELS CENTRES
EDUCATIUS
S’analitzen en aquest apartat els resultats obtinguts per cinc centres seleccionats de
manera aleatòria, que pertanyen a una mateixa zona geogràfica i a un mateix nivell
socioeconòmic, que és l’alt i el baix. Es donen els resultats d’uns centres reals, que
anomenem A, B, C, D i E, en cada una de les competències avaluades. En els dos nivells socioeconòmics, els centres A, B i E són de titularitat pública i els centres C i D
són de titularitat privada concertada.
Els resultats obtinguts segons la tipologia de centres són molt
Els centres
il·lustratius. Com l’any passat, mostren que els centres teeducatius
nen una incidència en els resultats de l’alumnat, atès
que en una mateixa zona geogràfica i en un mateix nitenen incidència
vell socioeconòmic es donen diferències de resultats sigen els resultats de
nificatives, independentment de la titularitat pública o
l’alumnat en totes
privada
dels centres. Això vol dir que el funcionament
les competències
del centre, el paper dinamitzador i orientador de l’equip
avaluades
directiu i l’equip docent, les pràctiques pedagògiques o el
clima escolar són elements que han de tenir alguna cosa a veure amb els resultats d’un alumnat de característiques possiblement força similars.
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Gràfic 34 ■ Resultats de centres d’una mateixa zona
geogràfica. Nivell socioeconòmic alt.
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Gràfic 35 ■ Resultats de centres d’una mateixa zona
geogràfica. Nivell socioeconòmic baix.
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Gràfic 36 ■ Resultats de centres d’una mateixa zona
geogràfica. Nivell socioeconòmic alt.
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Gràfic 37 ■ Resultats de centres d’una mateixa zona
geogràfica. Nivell socioeconòmic baix.
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Gràfic 38 ■ Resultats de centres d’una mateixa zona
geogràfica. Nivell socioeconòmic alt.
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Gràfic 39 ■ Resultats de centres d’una mateixa zona
geogràfica. Nivell socioeconòmic baix.
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Gràfic 40 ■ Resultats de centres d’una mateixa zona
geogràfica. Nivell socioeconòmic alt.
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Gràfic 41 ■ Resultats de centres d’una mateixa zona
geogràfica. Nivell socioeconòmic baix.
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La comparació de resultats entre cinc centres d’una mateixa zona geogràfica i el mateix nivell socioeconòmic ens permet observar diferències notables entre els de nivell
socioeconòmic baix i els de nivell alt. Així, els cinc centres de nivell socioeconòmic alt
presenten una puntuació força equilibrada en totes les competències avaluades. En el
cas de situar-se per sota de la mitjana de Catalunya, la distància no arriba mai als 3
punts. En el cas de la competència lingüística en llengua anglesa, els cinc centres superen la mitjana de Catalunya. La diferència de puntuació entre el centre que ha obtingut la màxima puntuació i el centre que ha obtingut la mínima en una determinada
competència es mou en una forquilla que va dels 14,9 punts en competència matemàtica als 4,3 en competència lingüística en llengua castellana.
Els cinc centres de nivell socioeconòmic baix presenten moltes diferències entre si en
totes les competències avaluades. Tots els centres es troben
Els
situats per sota de la mitjana de Catalunya, excepte el
centres d’un
centre C (de titularitat privada concertada) en competència lingüística en llengua castellana. La diferència
nivell socioeconòmic
de puntuació entre el centre que ha obtingut la màxibaix situats en una
ma puntuació i el centre que ha obtingut la mínima
mateixa zona geogràfica
en una determinada competència es mou en una
presenten molta
forquilla
que va dels 25,5 punts en competència en
disparitat de
llengua anglesa als 19,3 en competència lingüística en
resultats
llengua castellana. Un dels centres que obté puntuacions
més baixes és el D, de titularitat privada concertada.

7. CONCLUSIONS
Una primera anàlisi dels resultats obtinguts per l’alumnat en la prova d’avaluació de sisè
d’educació primària de 2011 permet de plantejar les conclusions i reflexions següents:
• La prova és útil perquè proporciona informació a les famílies i als centres educatius i
té potencialitat per detectar mancances i millorar processos i resultats educatius.
• Els resultats globals obtinguts han millorat respecte de l’any 2010, ja que la puntuació
mitjana ha augmentat en totes les competències: 3,5 punts en llengua catalana, 2,4
punts en llengua castellana, 2,7 punts en matemàtiques i 9,2 en llengua anglesa.
• Hi ha hagut un canvi positiu en la distribució per nivells de l’alumnat en totes les
competències, ja que es pot observar un transvasament d’alumnat del nivell baix al
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nivell mitjà i del nivell mitjà al nivell alt. S’ha reduït el percentatge d’alumnat situat
en el nivell baix d’assoliment de la competència, que és proper al 22% en totes les competències, excepte en la maLes
temàtica, on disminueix fins al 18,5%. Probablement,
dades
aquest percentatge d’alumnat tindrà dificultat en el
continuen
seu pas per l’educació secundària obligatòria si no es
evidenciant que el
reforcen les competències amb atenció individualitfracàs escolar comença
zada.
a l’educació
primària

• En totes les competències, l’alumnat de nacionalitat espanyola obté millors resultats que l’alumnat estranger. L’alumnat
estranger presenta un percentatge força elevat d’alumnat situat en el nivell de no
assoliment de la competència: el 43,6% en llengua catalana, el 41,6% en llengua
castellana, el 34,2% en matemàtiques i el 34,7% en llengua anglesa. Aquests percentatges han disminuït de vegades més de 10 punts respecte de l’any 2010. Hi
continua havent diferències significatives segons l’origen territorial de l’alumnat.
• Les nenes obtenen uns resultats lleugerament superiors als nens en competència
lingüística, mentre que els nens els hi obtenen en competència matemàtica.
• Els centres de titularitat pública tenen un percentatge més elevat d’alumnat situat
en el tram baix de la competència. Cal tenir en compte que el percentatge d’alumnat de nivell socioeconòmic baix i d’alumnat immigrant és superior en els centres
públics que en els privats, de manera que aquestes dues variables condicionen a la
baixa els resultats.
• En general, hi ha més centres privats concertats que no pas públics situats entre els
cent que han obtingut els millors resultats. En competència lingüística en llengua
catalana la proporció és equilibrada: 50 en cada cas. En llengua castellana, hi ha 64
centres privats concertats i 36 de públics, mentre que en llengua anglesa la proporció és de 59 i 41. En competència matemàtica, en canvi, hi ha més centres públics
(55) que privats concertats (45) situats entre els cent amb millors resultats.
• La proporció de centres educatius públics i privats concertats situats entre els cent
que han obtingut els pitjors resultats en totes les competències avaluades és molt
desfavorable als centres públics. S’ha de tenir en compte, evidentment, que hi ha
molts més centres de titularitat pública en zones de nivell socioeconòmic baix.
• El nivell socioeconòmic dels centres educatius influeix en els resultats de l’alumnat,
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ja que com més baix és el nivell, més alumnat hi ha situat en el tram baix de la competència.
• Els centres educatius també tenen incidència en els resultats
de l’alumnat, ja que centres d’una mateixa zona geogràfica i d’un mateix nivell socioeconòmic presenten uns
En la prova de
resultats molt diferents. Aquestes diferències són molt
l’any 2011 hi ha
notables en els centres de nivell socioeconòmic baix.
hagut un canvi positiu
en la distribució per nivells

• El funcionament del centre, el paper que hi fa l’equip
directiu, com són les pràctiques pedagògiques i quin
és el clima escolar han de ser factors que tenen alguna
cosa a veure amb els resultats d’un alumnat de característiques similars.

de l’alumnat en totes
les competències
avaluades
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TRES ANYS D’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES
A SISÈ... PARLEM-NE
Anna Pont. Directora de l’Escola Pi d’en Xandri de Sant Cugat del Vallès

Ja han passat tres cursos des que el 2008-2009 es va aplicar el nou format de prova a
sisè d’educació primària. És, doncs, un bon moment per valorar els aspectes positius
i/o millorables que ens ha aportat aquest nou format, tant als centres —professorat,
alumnes i famílies— com al sistema educatiu.
En el curs 2008-2009, quan se’ns van fer saber les novetats en la prova de sisè, els
centres educatius ja portàvem anys d’experiència en l’aplicació de proves de competències bàsiques; però aquesta vegada era diferent. Les característiques de la prova la
feien innovadora en dos aspectes importants:
1. L’organització i aplicació.
2. La perspectiva del contingut.
Intentaré valorar en aquest escrit els dos aspectes innovadors des del punt de vista
d’una escola pública d’educació primària, l’Escola Pi d’en Xandri. Aquesta escola és
una de les onze escoles públiques de doble línia del municipi de Sant Cugat del Vallès
que engloba una població en continu creixement. En els darrers set anys, les famílies
que formen la comunitat educativa del nostre centre han anat canviant. Hem passat
de tenir majoritàriament famílies procedents del municipi i de Barcelona a anar integrant un petit índex d’immigració que cada any va creixent. Malgrat tot, hi ha un ambient d’exigència contínua per part dels pares i mares pel que fa a la tasca docent, degut a la comparació constant amb la resta d’escoles privades concertades de la ciutat.
Aquest fet genera una organització i una relació família-escola que obliga a estar en
constant contacte i a haver d’informar de tots els aspectes de la vida escolar.

ORGANITZACIÓ I APLICACIÓ
En aquest aspecte, la novetat importat és que es tracta d’una prova externa tant en el
procés d’aplicació com en el procés de correcció. Aquest fet ha contribuït a una millora
notable, ja que garanteix una unitat en els criteris d’aplicació i correcció i estableix un
mínim d’objectivitat en el moment de la correcció i la recollida de dades.
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La correcció ja no depèn del criteri o del rigor de cada centre, tal i com passava en
el format anterior. La dependència del criteri de cada centre o mestre en la correcció
de la prova provocava que els resultats es convertissin sovint en valors poc vàlids i enganyosos, de manera que es perdia l’objectiu final d’una avaluació: mesurar per
millorar.
Per altra banda, els centres educatius valorem positivament una correcció externa de
la prova. És veritat que aquesta avaluació externa implica la mobilització d’una gran
part de la comunitat educativa dels centres —tots els alumnes de sisè i una quantitat
important de professorat aplicador i corrector que es distribueix en altres centres— i
que des dels equips directius i els docents, en un primer moment, es va viure amb temor per l’enrenou que podia suposar cedir hores lectives d’un mestre
perquè fes d’aplicador. Però la realitat ha fet que es percebi
que l’avaluació té una incidència mínima en la vida dels
La realitat
centres i que la valoració sigui més positiva que negatiha fet que es
va. Els formats anteriors de la prova ens obligaven a un
percebi que l’avaluació
gran esforç d’organització interna per poder atendre
té una incidència mínima
les tasques educatives, corregir les proves i alhora
en la vida dels centres i
introduir els resultats en les aplicacions informàtiques
que la valoració sigui
en un temps límit. En molts centres es produïa un
més positiva que
bloqueig de la rutina diària de l’escola per poder tenir
negativa
a punt tots els passos del procés d’aplicació de la prova.
És evident, doncs, que amb aquest format d’aplicació externa de la prova de sisè ha
millorat substancialment tant l’organització com l’aplicació de la prova. El resultat és
un procés més fàcil i clar, així com una garantia de rigorositat en la recollida de dades.
Dins d’aquest apartat d’organització, la prova actual de sisè també és innovadora per
la manera de retornar les dades. No solament rep els resultats el centre, sinó que cada
família rep directament el resultat individual del seu fill o filla. L’avaluació es considera
orientadora i no decisòria.
■■És orientadora
És orientadora perquè orienta el professorat que treballa directament amb l’alumne/a
sobre el grau d’assoliment dels coneixements i competències. En aquest sentit s’ha
de remarcar que en general, l’avaluació acostuma a confirmar la valoració feta en les
avaluacions internes del centre. És orientadora perquè orienta també les famílies sobre
el moment del procés educatiu en el qual es troba el seu fill o filla. Aquesta informació
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Una
millora en
l’informe individual
de l’alumnat seria
comparar els seus
resultats amb el
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es podria ampliar si es fes una comparació amb el resultat
global del centre. Aquesta dada donaria informació no
solament de l’alumne de manera individual, sinó que el
situaria en el context de la seva promoció de centre i,
a més, ajudaria la família a veure amb perspectiva la
feina feta pel centre.

resultat global del

Però per tal d’aprofitar al màxim la capacitat orientadora de l’avaluació és totalment necessari que els resultats
arribin al centre amb prou antelació per poder treballar-hi, que hi
hagi temps per reflexionar, debatre i prendre decisions dins de l’equip docent i avançar així en la millora. Penso que és important poder iniciar el
debat dins del mateix curs lectiu en el qual s’han aplicat
Els
les proves. És un moment decisiu, ja que encara esresultats
tem dins del rodatge del curs i, per tant, és en aquest
haurien d’arribar
punt quan tenim molt clares les variables que han
abans al centre, per poder
definit la tasca d’aquell curs, què, qui i com s’està
iniciar el debat dins del
treballant i les dificultats pròpies del grup. L’anàlisi de
mateix curs lectiu en
resultats feta dins del mateix curs lectiu facilita prenquè s’han fet les
dre decisions a partir de la realitat viscuda i de les valoproves
racions recollides en l’avaluació de competències bàsiques
i en les avaluacions internes de centre.
centre

■■No és decisòria
Malgrat que no és una prova decisòria, els equips docents la valoren com una eina útil
per reafirmar o repensar les valoracions obtingudes i, per tant, li donen importància per
la responsabilitat que això implica. Ara bé, la valoració que fan les famílies de la prova no és la mateixa, ja que, sobretot en determinats ambients, el fet d’informar que
no és una prova que incideixi directament en els resultats de les avaluacions finals dels
seus fills provoca una manca d’interès que fins i tot es traspua en els mateixos alumnes. Molts pares i mares el que volen és el resultat final, amb la qual cosa el procés
d’aprenentatge perd la funció que li pertoca en l’educació dels seus fills.
Aquesta situació demana la tasca informativa i formativa de tots. Demana, alhora, un
gran esforç de l’equip docent del centre, que ha de saber transmetre la importància de
la prova i la responsabilitat que hi tenim totes les persones que hi estem implicades.
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LA PERSPECTIVA DEL CONTINGUT
Fins a l’aplicació d’aquest nou format de prova, les avaluacions externes que s’havien
dut a terme es basaven en mesurar els coneixements de les diferents àrees curriculars
fixades. La novetat en aquest aspecte la trobem en la intencionalitat de fonamentar
l’avaluació a partir de les competències, tal i com estableix el decret d’ordenació curricular (142/2007, de 26 de juny) de l’educació primària.
L’aplicació de l’avaluació per competències a sisè va ser paral·lela al desplegament dels
nous currículums. Aquest fet ha servit, entre d’altres qüestions, perquè els centres a
poc a poc anéssim iniciant-nos en allò que implicava el treball per competències i entenguéssim que davant d’una avaluació per competències no es pot seguir treballant a
partir de currículums parcel·lats i amb estratègies que només valoren el grau d’adquisició de coneixements.
L’avaluació per competències ens obliga a treballar d’acord
Els centres
amb la nova perspectiva pedagògica, és a dir, a partir de
hem entès que
la mirada de les competències. No podem dissociar la
nostra tasca educativa de l’avaluació.
davant d’una avaluació
per competències no es

En aquest sentit, el canvi en la perspectiva de contingut
de la prova, centrada en les competències, ha
partir de currículums
afavorit que des de molts equips directius, juntament
parcel·lats
amb els equips docents i amb l’ajuda de la Inspecció
educativa, s’hagi impulsat una tasca de reflexió i de debat
en els centres educatius per consolidar el treball per competències.
D’aquesta manera s’han fet petites i grans passes endavant. Molts equips docents han
posat l’esforç i les ganes necessaris per avançar en aquest sentit, malgrat que no han
rebut una formació específica, a diferència del que ha passat amb altres canvis pedagògics. Cal continuar endavant, mesurant i valorant tot allò que ens aporta aquesta
avaluació, hem d’aprofitar-la per millorar.
pot seguir treballant a

En molts centres s’han generat sessions de reflexió i de debat pedagògic que han derivat en canvis per adequar-se al treball per competències. Aquesta perspectiva implica
un canvi important en la metodologia de treball, vol dir pensar no tant en l’adquisició
de coneixements sinó en la seva aplicació contextualitzada, establir canvis en les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, després de fixar quins són els objectius i els criteris
d’avaluació.
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En el moment que als centres educatius ja hi ha un
La
debat i un treball important en aquest sentit és
prova de sisè
necessari que l’avaluació de sisè avanci un pas
pot convertir-se en un
més i adquireixi un sentit més transversal i global,
miniprojecte transversal, en
ja que aquest és el veritable objectiu del treball
una situació real que transporti
per competències i, per tant, de l’avaluació per
l’alumnat a un context proper
competències. Malgrat que treballem amb àrees
i alhora l’obligui a aplicar els
de coneixement, hem de creuar aquestes àrees i
coneixements adquirits en
el coneixement que ens aporten amb les diferents
les àrees curriculars
competències, que no cal que siguin únicament les
pròpies de l’àrea. La prova de sisè pot convertir-se en
un miniprojecte transversal, en una situació real que transporti
l’alumnat a un context proper i alhora l’obligui a aplicar els coneixements adquirits
en les àrees curriculars de les quals s’avaluarà i a activar les competències necessàries
per resoldre les situacions plantejades. En aquest cas, l’avaluació es converteix en global
i transversal.

CONCLUSIONS
L’avaluació de competències bàsiques de sisè, tal i com l’entenem actualment, constitueix una eina profitosa per als docents per continuar avançant, per generar reflexions
i debats en els claustres i per arribar a decisions de millora, tot activant noves metodologies pedagògiques i consolidant propostes de treball.
És veritat que una prova homogènia no reflecteix una realitat tan heterogènia com és
el món de l’educació. Cada centre educatiu té una realitat pròpia que es diferencia de
la resta, fins i tot dins d’un mateix municipi o barri. Els resultats, a vegades, si es comparen els uns amb altres poden enganyar o desil·
Es pot
lusionar els responsables de portar a terme la tasca educativa
treure profit
amb esforç i empenta. Per tant, sense desanimar ni decebre
i tenint en compte les variables pròpies de centre, es pot
de l’avaluació si es
treure profit de l’avaluació si es proposen fites o objectius
proposen objectius
de
millora abastables. Potser els objectius han de ser pocs,
de millora
per tal que tothom pugui aportar el seu granet de sorra per
abastables
millorar i s’aconsegueixi il·lusionar i engrescar a continuar en la
línia del debat i la reflexió per avançar.
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Podem treure profit de l’avaluació si li donem la importància que té per a la nostra tasca. Ens pot ajudar si ens
responsabilitat
deixem ajudar. Hem de rebutjar la percepció que és un
dels resultats no
control a la nostra tasca. La responsabilitat no recau
recau només en el
solament en el professorat tutor del grup de sisè, la
professorat tutor de sisè,
responsabilitat és de tots i cadascun dels docents que
sinó que és de tots els
treballem, incidim i fem el seguiment de l’alumnat del
docents, des de P-3
centre,
és a dir des de P-3 fins a sisè.
fins a sisè
La

Per tant, tenim una eina útil que ens serveix per avançar i millorar com a professionals de l’educació i per fer avançar i millorar els nostres alumnes.
A mesura que anem progressant tots plegats —tant els docents com la mateixa prova
d’avaluació—, ens hem d’anar reajustant per tal de trobar aquelles estratègies que
condueixin els nostres alumnes al seu èxit personal i social.
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L’AVALUACIÓ DE SISÈ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE
COMPETÈNCIES BÀSIQUES. OPINIÓ DES D’UN CENTRE
Paloma Llaquet. Subdirectora d’educació infantil i primària
Coral Regí. Directora. Escola Virolai de Barcelona

Des de ja fa tres cursos, cada mes de maig es fa una prova d’avaluació de competències
bàsiques a sisè d’educació primària seguint un mateix format. El fet que es facin des
de fa tres cursos d’una manera planificada, en les dates previstes des de l’inici de curs,
amb una mateixa estructura i amb un mateix model de valoració de competències, és
justament un dels primers aspectes que volem destacar com a molt positiu de l’avaluació. L’educació requereix estabilitat per poder consolidar metodologies, aplicar plans
de millora i valorar l’eficàcia de les millores implantades.
El disseny de les proves aplicades ens dóna a les escoles
pautes de quins són els estàndards a assolir i quins els criteris
per prioritzar i seqüenciar les competències. L’objectiviL’educació
tat manifesta al llarg de tot el procés —disseny, rearequereix estabilitat
lització, correcció i avaluació de les proves— dóna
per poder consolidar
fiabilitat a les dades que s’obtenen, que reflecteixen
metodologies, aplicar
el nivell d’assoliment de les competències dels alumplans de millora i valorar
nes de Catalunya. Amb aquestes dades, els centres
l’eficàcia de les millores
podem
extreure conclusions i dur a terme actuacions
implantades
de millora. La repetició anual de les proves ens permet als
educadors fer una feina seriosa i constant any rere any, aspecte que és important perquè l’educació requereix precisament, constància i dedicació a
mitjà i a llarg termini, entre d’altres coses, si volem
L’esforç personal
aconseguir una millora global de resultats.
i econòmic que
representen les proves té

Les proves tenen, evidentment, una funció clau
sentit si serveixen no només
en el sistema educatiu, ja que determinen els niper saber on som, sinó també
vells competencials assolits pels alumnes en acaper determinar estratègies
bar l’educació primària i ens ajuden a poder anaque millorin els
litzar-los, a buscar causes que determinin els bons o
resultats
mals resultats obtinguts i a poder establir plans globals
de millora. L’esforç personal i econòmic que representen
les proves té sentit si serveixen no només per saber on som, sinó
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també per determinar estratègies que millorin els resultats i així poder establir polítiques globals de millora a nivell de país. L’avaluació, els resultats de les proves, ha de
ser entesa i aplicada en tots els contextos i nivells com una informació que ens ajuda a
millorar les nostres estratègies per a educar millor.

QUINES SÓN LES UTILITATS I ELS BENEFICIS DE LES
PROVES PER ALS ALUMNES
Un aspecte que pot semblar trivial, però que cal tenir present, és que la realització
d’aquestes proves exercita i prepara l’alumnat per afrontar reptes i exàmens d’una certa
dificultat i importància. No es tracta de dramatitzar la realització de les proves, però sí
que cal que els alumnes s’adonin de la importància i seriositat que tenen i de l’actitud
serena i conscient amb què han de fer-les. En aquesta preparació té una gran rellevància la tasca realitzada pels tutors, que consciencien el grup classe de la importància
i la funció de les proves, de com afrontar-les amb tranquil·litat però amb seriositat, i
fan veure als alumnes la significació que tenen i la utilitat dels resultats, tant a nivell
individual com a nivell d’escola i de país, ja que amb l’anàlisi dels resultats es poden
establir estratègies de millora.
En molts casos, els alumnes d’onze i dotze anys han tingut
poques ocasions d’afrontar situacions que requereixen una
de les proves
maduresa que, encara que a vegades es menysvalori,
tenen amb escreix, i només els calen situacions a l’esexercita i prepara
cola i a l’entorn familiar per demostrar-la. La realització
l’alumnat per afrontar
de les proves és un d’aquests moments; i nosaltres, els
reptes i exàmens d’una
educadors, hem d’aprofitar aquesta situació per transcerta dificultat i
metre’ls
confiança, seguretat i motivació davant del repimportància
te a què s’enfrontaran.
La realització

Cal aprofitar, en aquest sentit, la presència del professor extern perquè els alumnes constatin que hi ha uns elements d’organització i unes pautes a seguir a nivell institucional que donen formalitat i significació a les proves. També pot
ser convenient recollir les informacions que surten als mitjans de comunicació perquè
s’adonin de l’interès que té a nivell social un esdeveniment del qual ells són els protagonistes. Creiem que és important que, un cop fetes les proves, s’analitzin a classe per
comentar i contrastar les impressions dels alumnes, per saber on han tingut dificultats,
com s’han sentit o què els han semblat. També cal, per descomptat, comentar posteriorment amb els alumnes els resultats de manera individual perquè sàpiguen on són
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i quines línies de millora han de seguir per avançar i
consolidar les competències. Tanmateix, potser hi
Cal conscienciar
ha poc marge de temps per poder-ho fer d’una
l’alumnat de la
manera profitosa, ja que normalment els resultats
rellevància social de les
es retornen a finals de juny, poc abans d’acabar
proves, intercanviar impressions
el curs escolar.
sobre el contingut i comentar els
resultats de manera individual,

L’apartat que presenta més interrogants és el
tot i que el marge de temps
lliurament dels informes individuals a les famílies,
per fer-ho resulta
tant pel que fa al contingut com pels efectes que
insuficient
poden comportar. Les famílies poden interpretar de
manera esbiaixada aquests informes, ja que, malgrat les
recomanacions que s’hi donen, els poden atorgar un caràcter
d’avaluació que acredita coneixement i que serveix per fixar el llistó en què es troba
situat el seu fill. Si els comparen amb els resultats globals de l’escola, els informes poden confondre les famílies en la interpretació global que fan dels resultats de l’aprenentatge dels fills. Per això és molt important que, des de les escoles, hi hagi una explicació clara a les famílies de com interpretar els resultats de les proves. En el nostre cas, es
lliuren en les entrevistes de final de curs, s’expliquen els continguts de les competències
i es contrasten els resultats de les proves amb els resultats acadèmics de final de cicle.
Des de la posició de les famílies no és fàcil valorar aquests resultats com una informació sobre la situació en què es troba l’alumne abans de començar la secundària, on
podrà i haurà de continuar treballant per millorar i consolidar les competències avaluades. És cert que el fet que arribin els resultats mitjançant informes individuals de cada
alumne a totes les famílies dóna a conèixer la tasca d’avaluació i supervisió que es fa
des de l’Administració, però no és suficient. Cal que per part de les escoles es dediquin
temps i recursos de les tutories i de les reunions de pares a explicar el caràcter de les
proves i, per part de l’Administració, es millori el redactat explicatiu per fer-lo el més
entenedor possible.
Un altre aspecte que cal tenir present és com afrontar les
diferències que es poden presentar entre els resultats
de les proves d’un alumne i les seves qualificacions
cal explicar a les
acadèmiques de final de cicle. Creiem que aquest
famílies com s’han
aspecte s’ha de valorar des d’aquesta doble vessant:
d’interpretar els informes
d’una banda, pot ser que en alguns casos els alumindividuals de l’alumnat i
nes reaccionin de manera diferent davant d’una prodes de l’Administració, cal
va
externa i que això provoqui uns resultats diferents
fer el redactat més
de valoració competencial respecte als que són habientenedor
Des

del centre,
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tuals en l’alumne. D’altra banda, però, també hem de contrastar aquestes diferències
de resultats i analitzar el nostre sistema d‘avaluació competencial ja que, si bé les proves valoren l’assoliment de les competències objectivament, no tenen present altres
aspectes d’avaluació continuada, d’hàbits i actituds que des de les escoles valorem i
que influeixen en els resultats escolars.

UNA ANÀLISI A NIVELL DE CADA CENTRE
Des de l’equip directiu, creiem que cal preparar i tractar adequadament la comunicació
dels resultats globals de les proves a la comunitat educativa. És cert que normalment
es comuniquen fàcilment si els resultats són bons en comparació amb els altres centres. Tot i això, ens cal fer cultura de centre per informar dels nostres resultats en detall, tenint en compte els nostres resultats anteriors i la singularitat del propi centre. Cal analitzar les dades i explicar el resultat dels plans de millora que s’han
aplicat, establir les actuacions que es faran per consolidar o millorar les competències i donar-les a conèixer. No es tracta ni molt menys de desanimar la
comunitat, sinó ben al contrari, de presentar els resultats com
un èxit del treball conjunt que ens aporten informació per
L’intercanvi
consolidar el que fem o per establir plans de millora que
entre professorat
han de ser un repte de tots, per avançar en l’objectiu comú
d’una millor educació per a tots i cadascun dels nostres
aplicador i les
alumnes. En el procés d’aplicació, cal destacar un aspecte
escoles és
col·lateral
que és molt positiu: l’intercanvi i el coneixement
enriquidor
previ que es dóna entre els professors aplicadors i les escoles.
Això ens permet establir un primer contacte que facilita el coneixement mutu.
Amb els resultats globals del centre, l’eficàcia de les proves ens aporta molts elements valuosos de contrast i millora. El primer aspecte que ja hem destacat és el disseny de les proves: el tipus d’ítems, els aspectes que es valoren i els criteris de valoració que s’apliquen ens aporten una informació cabdal per als centres, ja que ens
donen pautes d’orientació i contrast sobre el treball i l’avaluació de competències. El
fet que la correcció de les proves sigui objectiva i externa corrobora, com hem dit,
l’objectivitat i la independència dels resultats obtinguts i, per tant, dóna plena validesa
a les conclusions que puguem establir a partir de l’anàlisi dels resultats. Els resultats
de les proves ens aporten informació sobre les dades globals i ens ajuden a valorar el
nivell assolit pels nostres alumnes en comparació amb les dades de Catalunya i, en el
cas del nostre centre, també amb un grup d’escoles de l’Agrupació Escolar Catalana
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—AEC— amb qui compartim dades per poder fer una comparació amb escoles de
perfil socioeconòmic i estil de treball semblant al nostre. Cal dir que l’Escola Virolai és
un centre concertat de doble línia que abasta tots els nivells educatius, amb un claustre
estable i molt implicat en la millora i la innovació pedagògica. L’escola és molt a prop
del Park Güell, al districte d’Horta Guinardó. D’aquest barri, i de Gràcia i Sant Marti,
provenen els alumnes. El perfil de les famílies és de nivell socioeconòmic mitjà i estan
molt implicades en el seguiment docent i educatiu dels seus fills.
És cert que aquestes comparacions serveixen únicament per
determinar el punt on som i si la nostra tendència és positiLa
va o no, però la informació de contrast és d’utilitat per
comparació de
corroborar la línia metodològica de l’escola o per confirresultats amb escoles
mar si ens cal redreçar alguns aspectes. En general, al
de perfil socioeconòmic i
nostre país ens falta aquesta tradició de comparar difeestil de treball semblant
rents indicadors entre escoles, tal com es fa de manera
és una eina útil de
sistemàtica i generalitzada al País Basc, fet que aporta
millora
molt bons resultats.
Evidentment, la comparació dels resultats del curs amb els de l’any
anterior ens ajuda a validar l’eficàcia dels plans de millora establerts o a corroborar que
continuem en una bona línia de treball. En una segona fase, s’estudien els resultats
de cadascun dels ítems. Aquesta anàlisi ens aporta una informació de gran qualitat,
ja que ens ajuda a entendre la nostra pràctica a l’aula: Què treballem adequadament?
En quins aspectes competencials tenim punts febles i per què? Per què fallen més els
nostres alumnes en un tipus de preguntes? Quina pot ser la causa d’aquestes errades?
En aquesta fase comencem a definir quines seran les estratègies de millora que haurem d’incorporar.

I LA PART MÉS SIGNIFICATIVA, LA RAÓ QUE JUSTIFICA
FER LES PROVES: LA DEFINICIÓ I L’APLICACIÓ D’UNS
PLANS DE MILLORA
Independentment dels resultats obtinguts per l’escola en la comparació amb els resultats d’altres centres, l’anàlisi sempre ens aporta informació per definir i ratificar els
plans de millora. L’anàlisi dels resultats, que fem a principis de setembre, implica tots
els membres de l’escola, com ara l’equip directiu, els caps de departament, els equips
d’àrea i de cicle, els quals fan una reflexió sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge a les nostres aules: Quins són els nostres punts forts que ens permeten con-
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solidar uns bons nivells competencials en els nostres
alumnes? En quins àmbits hem d’establir línies
Al nostre centre fem
de millora o ens cal insistir més en els punts
una anàlisi de resultats
treballats?
a principis de setembre que
implica tots els membres de

Aquest procés de reflexió ens ajuda a adoptar
l’escola. A partir d’aquest procés
una actitud de millora, tant a nivell personal
de reflexió, establim plans de
com a nivell d’equip, per poder definir les
millora de caràcter preventiu
actuacions que establirem, la temporització i
i terapèutic, que revisem
els responsables. Aquests plans tenen un caràctrimestralment
ter preventiu quan impliquen canvis en cursos de
cicle mitjà i superior d’educació primària i també terapèutic quan s’apliquen en els cursos d’ESO per assegurar
l’assoliment de determinades competències. Els plans de millora s’apliquen al llarg de
tot el curs amb revisions periòdiques de caràcter trimestral per avaluar-ne l’eficàcia o
revisar l’aplicació d’algunes mesures. La ratificació de l’eficàcia d’aquests plans de millora s’evidenciarà en la comparació dels resultats amb els dels cursos anteriors.
La tradició que es va creant a l’entorn de les proves genera, tal com comentàvem a
l’inici de l’article, un gran benefici, ja que permet dur a terme, des dels centres i des
de l’Administració, una política de millora de llarg recorregut, que és el que ens cal per
avançar cap a l’excel·lència educativa.
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REFLEXIONS SOBRE LES PROVES D’AVALUACIÓ DE SISÈ
Lluís Llovet i Bayer. Director de l’Escola Sant Martí d’Arenys de Munt

Ara que ja fa tres anys que passem les proves d’avaluació de sisè d’educació primària,
és un bon moment per reflexionar-hi amb la perspectiva que dóna el temps. Podem
emprendre una primera anàlisi a partir d’allò que n’esperàvem les escoles i allò amb
què ens hem trobat en realitat. Ho fem des de l’escola Sant Martí d’Arenys de Munt,
que és de dues línies amb algun nivell de tres. En ser una escola de poble, tenim un
alumnat majoritàriament catalanoparlant i que recull la diversitat socioeconòmica de
l’entorn.

L’ORIGEN DE TOT
Fa anys, el Departament d’Ensenyament va iniciar unes proves de competències bàsiques adreçades a l’alumnat de cicle mitjà, que després es van generalitzar amb una
prova aplicada al final de cada cicle d’educació primària. Eren proves internes que permetien als centres tenir referents propis i fer comparacions amb els resultats generals
del país. Aquelles proves van ser l’inici de la conscienciació de la necessitat de fer proves generals que donessin pautes i permetessin fer comparacions entre centres.
Més endavant, el Departament es va proposar fer una nova
prova per a sisè que avalués les llengües i les matemàtiLes
ques al final de l’etapa d’educació primària. Aquesta
antigues proves
prova tenia dues novetats importants: era censal (per a
de competències
tots els alumnes de sisè de Catalunya, més de 60.000
bàsiques són l’origen de
anuals) i externa (els centres rebien personal extern que
la prova d’avaluació
passava la prova, que es corregia fora del centre). Aquí
de sisè, censal i
van començar a aparèixer les primeres reticències davant
externa
la possibilitat que els resultats es filtressin i que això produís
un efecte negatiu per a aquells centres que tenien més alumnat
amb dificultats. La resistència al canvi i les diferents visions pedagògiques que es tenien sobre la necessitat d’una prova estàndard també van posar lleus traves inicials a la
iniciativa.
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PROVES EFICIENTS
La primera tongada de les proves va ser la prova de foc més important. A partir d’aquest moment ens veuríem tots abocats a decidir si la proposta era eficaç o no. Fer bé
els primers passos era vital. Cal destacar els següents:
1. L’elaboració de les proves, que va ser ràpida però eficient, ja que va tenir el suport
de la comunitat educativa. El tipus de quaderns va rebre l’aprovat per part dels centres i poques veus crítiques van posar-hi objeccions. És cert que el segon any es van
modificar lleument les proves de competència lingüística amb la incorporació d’un
dictat i la introducció de la prova de llengua estrangera.
2. La seriositat de l’aplicació. Malgrat que en aquest aspecte hi va haver qui va creure
que se’n feia un gra massa, la majoria de centres van col·laborar en l’aplicació seriosa de les proves. Les proves arribaven precintades, venia personal extern a controlar-les, es corregien fora del centre... tot plegat va donar un aire de seriositat que
va permetre creure en les proves.
3. L’informe individual i el de centre. Donar un informe personalitzat de les proves a
les famílies i un de més global a cada centre va ser la confirmació que aquestes
proves anaven més lluny d’un simple control. L’escola mostrava a les famílies els
resultats dels seus fills i tenia un document privat del resultat global del centre que
permetia a l’equip docent fer un treball exhaustiu. No hi havia cap llistat de centres
ordenats per puntuació, només informació sobre la puntuació del centre i la mitjana de Catalunya.
Què es va aconseguir amb tot això? Doncs es va aconEls
seguir que tota la comunitat educativa se sumés a
passos seguits
l’interès per passar les proves i que es consolidés
en l’aplicació de les
un procés d’avaluació sistemàtica a finals de l’etaproves, caracteritzats
pa d’educació primària que ens serviria d’eina per
per la seriositat i el rigor,
a la millora del rendiment escolar.
han aconseguit que tota la
comunitat educativa s’hagi
sumat a l’interès per
passar les proves
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ELS RETOCS FETS A LES PROVES
Fer una prova general que es pugui passar en un dia i que doni una idea global de
l’evolució dels alumnes d’un centre i del conjunt del país no era una cosa senzilla.
Els quaderns es van programar perquè es poguessin contestar en una sessió d’uns 45
minuts. Amb la introducció de la prova de competència lingüística en llengua anglesa,
l’aplicació de les proves omple dos matins.
Malgrat els canvis introduïts en el segon any, un objectiu molt
La millora
important va ser donar continuïtat a les proves perquè els
de l’informe
centres poguessin fer la comparació entre els diferents
cursos. Això, a data d’avui, ja s’ha aconseguit a l’àrea
individual d’aquest
de matemàtiques, que compta amb una perspectiva
darrer any ha ajudat
de tres anys d’aplicació d’una prova molt similar. Els
les famílies i els centres
centres
podem començar a veure cap on anem i si les
a detectar millor les
millores introduïdes van donant els seus resultats.
mancances de cada
alumne

La millora de l’informe individual d’aquest darrer any també
ha ajudat les famílies i els centres a saber amb més precisió quines són les mancances de cada alumne.

EL TREBALL AL CENTRE DESPRÉS DE LES PROVES
Rebre els resultats de les primeres proves era, evidentment, un fet que neguitejava força
al centre. Si la fiabilitat, a nivell individual, tenia petites divergències amb allò que els
mestres esperaven dels seus alumnes, l’informe de centre orientava de manera clara
respecte dels punts forts i fluixos de cada escola.
La majoria de claustres vam iniciar un procés complex per
Les
treballar amb les dades que el Departament ens donareflexions
va i fer la comparació amb els resultats generals de
a propòsit de les
Catalunya. Aquestes reflexions al claustre han permès
proves han permès
conscienciar els mestres dels canvis que s’han d’anar
conscienciar els mestres
introduint i han centrat el debat metodològic de moldels canvis que s’han
tes escoles.
d’anar introduint a
les escoles

62

QUADERNS D’AVALUACIÓ 20

Des de P3 a sisè d’educació primària, la reflexió sobre els resultats ha focalitzat la importància de centrar-nos en els resultats d’aprenentatge dels nostres alumnes. De tot
això n’han sortit propostes de grups flexibles, d’atenció individualitzada, de millora del
treball amb el currículum i, sobretot, de prioritzar què cal saber a final de l’etapa i què
és més accessori. Les escoles s’han centrat en la reflexió sobre els mínims curriculars
que s’han de garantir a les àrees instrumentals.
En el cas concret de les llengües, s’ha fet un esforç considerable per introduir el treball
de comprensió lectora de textos de tipologies diferents i s’ha avançat en el disseny de
tipus de preguntes a fer: d’aproximació, directes, d’inferència, de reflexió, de transferència, etc. S’ha iniciat, així, una reflexió entre els membres de les plantilles que ha
estat molt profitosa.
A l’àrea de matemàtiques, els mestres cada cop han reduït més els problemes centrats
en la reproducció, mentre que han ampliat els problemes amb preguntes de connexió
i reflexió.
La comparació que han fet molts claustres entre el tipus de proves que passaven a
cada avaluació interna i les proves avaluatives del Departament han permès anar adaptant de mica en mica la manera de treballar a l’aula. També és cert que per arribar a
proves competencials cal prèviament fer un treball sistemàtic amb exercicis més mecànics que no es poden deixar de banda.
El canvi més evident ha estat en la cultura avaluativa. No
només interessa tabular els resultats de les avaluacions,
Les proves
això és accessori, sinó que el que cal és buscar estratèhan produït un
gies de millora que ens permetin obtenir uns resultats
canvi en la cultura
generals més bons. Aquest fet, que cada vegada té
avaluativa. El que cal és
més incidència als centres, és la base de la millora
buscar estratègies de millora
de l’aprenentatge a les escoles catalanes. No només
que ens permetin obtenir
volem saber on som, sinó que volem crear els mecauns resultats generals
nismes
per millorar els resultats obtinguts.
més bons

CONCLUSIONS
A les escoles de Catalunya hi ha un abans i un després de les proves de sisè d’educació
primària. La reflexió dels equips docents i la focalització de l’interès en la millora de
l’aprenentatge són els principals guanys que han introduït les proves.
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Cal esperar per poder tenir unes dades més consolidades. Amb els anys, però, el cert
és que els centres van avançant en el treball de competències i que aquestes proves
són un bon referent on agafar-se per extrapolar-les a l’aula. No només han servit en
el procés avaluatiu, sinó que són mostres o exemples a imitar en el dia a dia dels centres. En fi, han creat tendència i això és un fet veritablement important.
El traspàs de la informació que es fa als instituts també permet
que aquests rebin resultats objectius i uniformats de diferents
A les
escoles, la qual cosa els permet iniciar l’etapa d’educació
escoles de
secundària a partir de criteris definits.
Catalunya hi ha un
abans i un després

Haurem d’esperar més anys per veure la progressió educativa que comporta una avaluació centrada en la reflexió
i en la introducció de millores, però estic segur que anem
pel bon camí i que moltes escoles han fet un pas endavant
per millorar l’educació del nostre país.

de les proves de
sisè d’educació
primària
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LA MESURA OBJECTIVA DEL TREBALL ESCOLAR A
L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Alba Espot i Faixa. Directora general d’Educació Infantil i Primària

L’APRENENTATGE ESCOLAR, UN PROCÉS PROGRESSIU
Entenem l’aprenentatge escolar com un procés progressiu de construcció de significats i d’atribució de sentit per inferir coneixements i pràctiques en el progrés individual
de desenvolupament personal dels nens i les nenes. Per assolir-lo es requereix atenció,
observació, estudi, repetició, etc.
Entenem l’ensenyament com un procés d’ajuda directa i indirecta, imprescindible per
orientar i afavorir l’esmentada construcció, que ha de proporcionar en cada moment
els suports més ajustats al camí que van fent els alumnes. Ha de trobar estratègies generals de resposta a la diversitat que presenten els nens i les nenes, tot oferint diversificació a les formes d’actuació educativa, d’acord amb les característiques de l’alumnat i tenint sempre en compte uns objectius globals per a tots.
La diversitat de resposta als processos d’ensenyament-aprenentatge plantejats pels
mestres als seus alumnes aconsella disposar de múltiples maneres de fer progressar els
continguts. Així, hem de procurar de representar els diferents aspectes tractats diverses
vegades i en diferents nivells d’aprofundiment i d’exigència. Hem d’afavorir la possibilitat
de reprendre d’una manera sistemàtica els diferents continguts que es van exposant
i que els alumnes amb més dificultats per a la seva adquisició els puguin treballar de
nou, amb més temps i oportunitats per aprendre’ls. Hem d’evitar que aprenentatges
inicials mal resolts condicionin aprenentatges posteriors que s’hi
relacionen (Onrubia, Fillat, Martínez i Udina 1998).
Hem
d’evitar que
aprenentatges inicials
mal resolts condicionin
aprenentatges
posteriors que s’hi
relacionen

Evidentment, és important disposar d’informació sobre
com es desenvolupa tot aquest procés.
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L’AVALUACIÓ OBJECTIVA
Avaluar és determinar d’una manera aproximada el valor d’alguna cosa. En els processos d’ensenyament-aprenentatge, entenem l’avaluació com l’observació, la recollida i
l’anàlisi de diverses informacions sobre el desenvolupament d’aquests processos i els
seus resultats. Els resultats de l’avaluació ens aporten elements per prendre decisions
per introduir elements de millora en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
L’avaluació és una eina bàsica en mans dels professionals de l’educació, que els ha
d’ajudar a aconseguir innovacions cabdals en la proposta de millora en els processos
d’ensenyament-aprenentatge a partir de la reflexió i la revisió de la seva pràctica docent
de manera continuada i sistemàtica. Els ha de permetre verificar la coherència i el grau
d’eficàcia amb què s’ha concretat cadascun dels passos de l’esmentat procés i ajustar
l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat.
Aquesta anàlisi ha de comptar, d’una banda, amb eleL’avaluació ha de
ments procedents de l’avaluació interna del centre
ser interna i externa.
educatiu: avaluació inicial, formativa i sumativa, molt
lligada al projecte curricular de centre i al desenvoEl plantejament de la
lupament didàctic de les diferents àrees. De l’altra,
mesura objectiva del treball
ha de comptar amb mesures objectives del treball
escolar lliga amb la tradició
escolar,
obtingudes amb les proves externes proiniciada per Alexandre
gramades pel Consell Superior d’Avaluació del SisGalí i continuada per
tema
Educatiu de Catalunya, que en l’etapa de l’eduRamon Canals
cació primària es concreten en les avaluacions globals
diagnòstiques i en les proves de final d’etapa, aplicades al
sisè curs. El plantejament de la mesura objectiva del treball escolar lliga amb la tradició iniciada per Alexandre Galí (1928) i continuada per Ramon Canals (1988-2003).
L’objectiu de l’avaluació del treball escolar era i és conèixer la progressió dels aprenentatges de manera individualitzada, per evitar que els nens i les nenes s’endarrereixin i
que es produeixi una cronificació d’aquells aprenentatges mal fets en el seu moment,
cosa que condicionarà aquells que introduirem més endavant.
Els resultats de l’avaluació externa aplicada els darrers cursos a Catalunya mostren un
índex de fracàs escolar reiterat i més elevat que als països del nostre context més proper. Com a conseqüència de la preocupació mostrada per la societat, i sobretot pels pares i mares, les instàncies polítiques prenen mesures preventives i correctores per canviar la situació. L’assoliment de l’èxit escolar esdevé una preocupació de país.

La mesura objectiva del treball escolar a l’educació primària

L’any 2009, el Parlament de Catalunya aprova la primera Llei
d’educació de Catalunya, que en els seus articles 21, 52,
57, 77, 78, 82, 83 i 142 estableix l’atenció individualitzada
i el comprimís de respectar els diferents ritmes escolars
d’aprenentatge.
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L’assoliment
de l’èxit escolar
esdevé una
preocupació de
país

En el marc del Pla de Govern fixat per al període 2011-2014 s’ha
prioritzat el repte de la “Millora de l’educació i la formació al llarg de la vida” i s’han
establert els àmbits d’acció de país per potenciar l’èxit escolar, reduir el fracàs escolar a
la meitat en vuit anys i aconseguir que cada centre sigui un centre de qualitat, establint
que els centres que tenen alumnes amb més dificultats siguin la prioritat d’actuació.
Per fer front a aquest repte es compta amb un model d’escola inclusiva, una forta
tradició pedagògica, evidències provades, avenços en neurociència, nous abordatges
dels trastorns de l’aprenentatge i amb l’ajut de les famílies. L’objectiu és que cap nen
o nena no es quedi enrere.
Si ens comparem amb els països del nostre entorn, que obtenen millors resultats d’aprenentatge que el nostre, i busquem allò que ens en diferencia, hi trobem un currículum sense excés de continguts, ben seqüenciat, i recursos adequats. També una priorització de dedicació als aprenentatges clau a l’educació infantil i primària: llenguatge
oral, lectura, escriptura, habilitat numèrica i habilitats cognitives, com l’autocontrol, la
capacitat d’atenció, la flexibilitat i la capacitat d’adaptació (Blomert et al. 2009, que
relaciona resultats i suports rebuts; les proves PISA; Vislie 2003).

ESTRATÈGIES PER MILLORAR ELS RESULTATS
D’APRENENTATGE
En vista de tot això, el Departament d’’Ensenyament estableix tres
3 són
estratègies bàsiques per millorar els resultats de l’aprenentatles estratègies
ge a les nostres escoles: la detecció primerenca de dificultats feta pels mestres i els serveis educatius, la implebàsiques: la detecció
mentació de la mesura pedagògica del Suport Escolar
primerenca de dificultats,
Personalitzat o suport immediat i continuat a l’alumnat
la implementació del Suport
amb dificultats d’aprenentatge.
Escolar Personalitzat (SEP) i el
suport immediat i continuat
a l’alumnat amb trastorns
de l’aprenentatge

En aquesta línia d’organització dels recursos escolars i
tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, es
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El SEP és

posa en marxa el Suport Escolar Personalitzat (SEP) com una
mesura de caire pedagògic i una actuació preventiva, de
caire pedagògic i una
caire flexible i temporal, que va adreçada a l’assoliment
actuació preventiva, flexible
dels aprenentatges bàsics i a l’adquisició d’hàbits. Els aprei temporal, adreçada a
nentatges que es consideren bàsics són el procés de lecl’assoliment d’aprenentatges
tura
i escriptura i les habilitats matemàtiques. Els hàbits
bàsics i a l’adquisició
que s’han de potenciar són l’esforç, el treball, l’organització
d’hàbits
i l’estudi. Un primer pas ha estat la introducció de l’obligatorietat de fer deures d’estiu per a aquells nens i nenes que no han
superat el nivell bàsic de les competències avaluades en la prova de sisè d’educació
primària (llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques). Així
mateix, s’han introduït els deures d’estiu de manera voluntària a tots els nivells de
l’educació primària.
una mesura de

Aquest suport va dirigit prioritàriament als nens i les nenes de l’educació infantil, del cicle inicial i dels últims cursos de l’educació primària. Es pretén amb aquesta mesura
garantir un bon pas a l’educació secundària obligatòria. També va adreçat a l’alumnat
que presenta altes capacitats, perquè partim de la premissa que les ajudes han d’equilibrar una vessant qualitativa i una de quantitativa.
Les

El SEP ha de poder oferir diferents nivells d’execució dels
treballs escolars segons la dificultat que presenten els
continguts proposats. La proposta d’activitats de reforç
per a alguns alumnes que puguin presentar problemes en
l’aprenentatge dels continguts que se’ls han proposat i la
d’activitats d’aprofundiment i ampliació per a aquells que
els superen fàcilment ha d’esdevenir una pràctica habitual
en el treball escolar ordinari.

activitats de
reforç i les activitats
d’aprofundiment i
ampliació han d’esdevenir
una pràctica habitual en
el treball escolar
ordinari

El SEP s’organitza a partir d’una detecció individualitzada de dificultats d’aprenentatge, es dissenyen programes d’activitats amb la coordinació del mestre tutor i de tots
els que intervenen en el procés educatiu, es determina una previsió de la durada del
suport i se’n fa una avaluació. El reforç el fan els mestres de l’equip docent de l’escola,
en horari no lectiu (com a mínim dues hores a la setmana) i en horari lectiu i en diferents modalitats, dins i fora de l’aula. Es demanarà que s’avaluï el SEP en el marc de la
previsió de l’avaluació interna de l’escola.
El Departament d’Ensenyament ha dotat les escoles de recursos humans suficients per
poder-lo desenvolupar. S’ha pensat la seva incorporació a la planificació del treball dels
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equips docents en el projecte educatiu de centre i en el pla anual de centre. S’informa
les famílies del recurs que l’escola posa per a l’atenció específica de necessitats d’aprenentatge, de la detecció feta per l’equip docent en el seu fill o filla i del contingut
del servei que s’ofereix. Caldrà incloure aquest element en una addenda a la carta de
compromís prèviament signada per les famílies i les escoles.
Per a la seva implementació es compta amb l’assessorament d’equips d’investigació
multidisciplinaris, formats per psicòlegs, psiquiatres, neuròlegs,
i que compten amb la col·laboració de la Inspecció d’EduS’ha
cació i dels serveis educatius de zona.
de remarcar
la dedicació i l’esforç

Des de la Direcció General de l’Educació Infantil i
del col·lectiu de mestres per
Primària volem agrair la dedicació i l’esforç dels
acceptar i incorporar les propostes
mestres per acceptar i incorporar aquestes proposdel Departament d’Ensenyament
tes com una mesura innovadora, que ha de facilitar
com una mesura innovadora per
l’abordatge de les dificultats d’aprenentatge en el
abordar els trastorns lleus
marc escolar, i com una eina per evitar-ne la cronificació.
d’aprenentatge
Desitgem que contribueixi a l’èxit escolar de tots els nens
i les nenes del nostre país.
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REVISTA DE LLIBRES

“Mejorar la escuela”. Revista de
Educación, n. 356 (septiembrediciembre 2011). Madrid: Gobierno de
España, Ministerio de Educación.
http://www.revistaeducacion.mec.es/

Consideracions sobre l’educació a
Catalunya i les TIC. Amics del País,
Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics
del País -1882Barcelona, 2010.

Els deu articles del número monogràfic de la Revista de Educación
parteixen de la premissa que l’escola és la millor garantia del dret
a l’educació. El funcionament correcte de l’escola és competència
tant de la comunitat escolar com dels que tenen responsabilitats
polítiques i de gestió sobre el sistema escolar. Així mateix, el món
acadèmic també té responsabilitat en la comprensió, explicació i
aportació de criteris per contribuir al funcionament apropiat de la
dinàmica escolar quotidiana.
La primera secció de la monografia inclou tres articles que analitzen l’evolució dels estudis sobre l’escola al llarg dels trenta anys
de democràcia. Aquesta ha estat una època de moltes expectatives
de canvi i transformació escolar, així com també de lluites de poder
entre els espais polítics i acadèmics.
La segona secció conté tres articles que presenten tres investigacions sobre pràctiques escolars des d’una perspectiva didàctica
i organitzativa. Posen de manifest les relacions entre els processos
didàctics i els elements organitzatius i institucionals de diversos
centres escolars.
La tercera secció recull tres aportacions que tenen com a referència la comunitat escolar des de diferents perspectives.
L’article de l’última secció remarca la importància del fet que el
treball acadèmic i la investigació educativa es vinculin als temes
cabdals dels processos educatius i del funcionament de l’escola.
En conjunt, el monogràfic és una contribució valuosa a temes
sovint desatesos per la comunitat acadèmica perquè formen part
de la vida quotidiana, però que són essencials perquè incidir-hi pot
fer l’escola diferent i, sobretot, millor.

Per encàrrec de la Comissió Societat de la Informació de la Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, un grup d’experts ha
elaborat un seguit de reflexions sobre aspectes rellevants de les TIC
i el seu impacte econòmic i social. La primera reflexió es focalitza
en l’àmbit de les TIC i l’educació i és el que es presenta en aquest
volum de 48 pàgines.
L’article desenvolupa set punts. En el primer, “Una societat en
canvi”, s’apunten com a factors clau de la competitivitat, de la
convivència i de la sostenibilitat de les societats sorgides dels avenços tecnològics la consistència i la versatilitat del capital intel·lectual
dels ciutadans i la robustesa dels seus valors. El segon punt, “Els
reptes educatius”, parteix del fet que el sistema educatiu català
viu ancorat en un model conceptual i pedagògic de l’època de la
industrialització i que, per tant, està poc preparat per a evolucionar i per fer front a les dinàmiques de canvi i globalització que
emergeixen arreu. Cal adaptar als nous temps, doncs, el sistema
educatiu, els objectius i les pràctiques pedagògiques del professorat, el model organitzatiu dels centres, el lideratge educatiu i
l’avaluació, incorporant les TIC en cada un d’aquests àmbits amb
l’objectiu d’aconseguir aixecar al màxim les expectatives educatives
de cada noi i noia. El tercer punt, “Infraestructura i ús de les TIC”,
presenta dades de la dotació TIC dels centres educatius, amb especial referència al projecte eduCAT1x1. Relaciona l’ús pedagògic de
les TIC amb l’existència de sòlids projectes pedagògics de centre,
amb el lideratge educatiu, etc. Els altres punts porten per títol “El
finançament de les TIC a l’educació”, “La importància de l’R+D en
educació”, “Continguts digitals per a l’aprenentatge i la docència”
i “El suport de la indústria a l’educació”.
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Breu publicació (29 pàgines) del resum executiu de l’avaluació de
la formació professional reglada (cicles formatius de grau mitjà i
cicles formatius de grau superior) des de l’any 2001 fins al 2008.
Per a la realització de l’estudi, promogut i coordinat pel Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, s’ha creat un equip
multidisciplinari, integrat per experts en cada un dels enfocaments
des dels quals s’ha abordat l’avaluació de l’FPR
El volum conté una presentació, que resumeix les característiques
de l’avaluació. El primer capítol està dedicat a la metodologia i el
segon conté les conclusions i recomanacions, dividides en tres blocs:
– Conclusions i recomanacions de l’anàlisi del marc normatiu i
del marc normatiu comparat en els quals es desenvolupa avui l’FPR
a Catalunya.
– Conclusions i recomanacions de l’anàlisi de l’estructura orgànica (Departament) i de l’estructura funcional (centres) del sistema
d’FPR.
– Conclusions i recomanacions de la valoració de la inserció professional i la continuïtat formativa dels graduats i graduades en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
El volum inclou, en annex, els indicadors per a la creació d’un
observatori de la relació cost-eficàcia de l’FPR.

El volum catorzè del sistema d’indicadors actualitza les edicions
anteriors. Inclou els indicadors propis de Catalunya, els indicadors
que ens informen de la situació de l’educació als països de l’OCDE
i als països que formen part de la Unió Europea. Incorpora sèries
temporals que proporcionen informació de l’evolució del sistema
educatiu català.
Els indicadors s’agrupen en les quatre categories habituals: indicadors de context, indicadors de recursos, indicadors de processos i
escolarització i indicadors de resultats. Entre aquests darrers s’inclouen els resultats obtinguts en la prova d’avaluació de sisè d’educació primària, realitzada per segona vegada al maig del 2010 i de la
qual s’inicia una sèrie temporal. També s’inclouen els resultats de
l’avaluació estatal de sisè d’educació primària del 2007 i els de l’avaluació de la formació professional reglada 2001-2008, dissenyada i
coordinada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
Com és habitual, el volum recull informació dels indicadors que
ens informen del progrés que es fa a Catalunya en vistes a l’obtenció dels objectius europeus marcats per la Unió Europea per als
anys 2010 i 2020.
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Quaderns d’avaluació
19 Estudi PISA 2009. Síntesi de resultats. Abril de 2011
18 L’avaluació de sisè d’educació primària 2010 i de la inserció laboral
		 dels graduats en FPR. Setembre de 2010
17 Educació primària 2007. Síntesis de resultats. Abril de 2010
16 Avaluació de la formació professional reglada. Síntesi de resultats.
		 Gener de 2010
Col·lecció «Documents»
18 Marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012.
		 Febrer 2011
17
		
		
		

Avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 2001-2008.
Volum 5: avaluació de l’impacte i la causalitat de la inserció 		
professional i la continuïtat formativa dels graduats en FPR.
Setembre 2010

16 Avaluació de la formació professional reglada a Catalunya, 2001-2008
		 Volum 4: Organització i gestió dels centres educatius de formació
		 professional. Maig 2010
15 Avaluació de la formació professional reglada a Catalunya, 2001-2008
		 Volum 3: El Departament d’Educació en la gestió i administració de la
		 formació professional reglada. Abril 2010
Col·lecció «Informes d’avaluació»
17 Avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 2001-2008.
		 Resum executiu. Conclusions i recomanacions. Setembre 2010
16 L’avaluació de l’educació primària 2007. Gener 2010
15 L’educació postobligatòria a Catalunya. Eixos de desigualtat en les
		 trajectòries formatives més enllà de l’ESO. Febrer 2010
14 PISA 2006. Resultats de l’alumnat a Catalunya. Avaluació de l’educació
		 secundària obligatòria 2006. Desembre 2008
Col·lecció «Sistema d’Indicadors»
14 Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya. Març 2011
Totes aquestes publicacions es poden consultar a la pàgina web del
Consell, que trobareu al portal del Departament d’Ensenyament:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu és un òrgan
consultiu del Departament d’Ensenyament que té com a objectiu efectuar
una tasca d’anàlisi i d’avaluació del sistema educatiu.
www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
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