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PRESENTACIÓ

Comencem el curs 2013-2014 amb un número que conté en exclusiva els resultats de l’última
avaluació de caràcter extern i censal dissenyada pel Consell, que és l’avaluació de sisè
d’educació primària, aplicada a tots els centres de Catalunya al maig passat.
El més remarcable de l’edició del 2013 d’aquesta prova són els canvis que s’hi han introduït,
després de quatre anys d’aplicació de la prova. I és que s’ha considerat arribat el moment de
plantejar modificacions per estimular la millora dels centres i del sistema. En aquest sentit,
s’han de tenir necessàriament en compte les recomanacions fixades pel Departament
d’Ensenyament al Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, sorgit a
partir de l’Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar aprovat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya el 8 de febrer de 2011.
Tres dels canvis introduïts a la prova n’afecten primer la configuració i després l’anàlisi dels
resultats. El primer canvi és que s’han avaluat aspectes o àmbits nous en totes les
competències, el més destacable dels quals és la introducció de l’expressió escrita en la
llengua estrangera. El segon canvi és que s’han formulat algunes preguntes més difícils, amb la
intenció de precisar més els diferents nivells de domini de les competències. El tercer canvi
afecta els nivells de domini de les competències, que han passat dels tres que s’havien tingut
en compte en les edicions anteriors als quatre, que ja s’apliquen en l’avaluació de quart d’ESO.
Malgrat els canvis introduïts, els resultats obtinguts han estat els esperables, dada que s’ha de
valorar molt positivament perquè sabem que, tot i que la vida humana està sotmesa al canvi
constant, els éssers humans semblem tenir una resistència innata als canvis. La puntuació
mitjana obtinguda en totes les competències avaluades supera sempre els 70 punts, de
manera que tenim 71,1 punts en llengua catalana, 73,0 en llengua castellana i llengua anglesa i
76,3 en matemàtiques. Aquestes puntuacions, lleugerament inferiors a les obtingudes el curs
passat, corroboren les afirmacions que fèiem aleshores, com per exemple que els resultats en
llengua catalana i castellana són equilibrats i evidencien que el sistema educatiu català
proporciona un coneixement equiparable de les dues llengües oficials de Catalunya.
Si posem de costat els resultats obtinguts a la prova i els objectius marcats al Pla per a la
reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 ens adonarem que caminem en la bona
direcció. Per exemple, un dels objectius del Pla és que el percentatge d’alumnat que no
assoleixi una competència sigui sempre inferior al 15%. Doncs bé, les dades ens permeten
afirmar que ens hi acostem força: en llengua castellana el percentatge d’alumnat que no
assoleix la competència és el 14,2%, en matemàtiques és el 15%, en llengua catalana és el
15,2% i en llengua anglesa és el 19%.
La bona reacció davant del canvi que posen de relleu les dades de resultats demostra que les
orientacions i mesures preses per l’Administració educativa –per exemple, la publicació del
document Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua catalana i llengua castellana i
el Pla d’Impuls a la Lectura– han estat profitoses. Però, sobretot, demostra que es treballa
diàriament a les escoles per millorar tant la comprensió lectora i l’expressió escrita com els
processos i habilitats matemàtics de l’alumnat.

Joan Mateo
President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
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1. INTRODUCCIÓ
La prova de sisè d’educació primària es va aplicar per cinquena vegada els dies 7 i 8 de maig
de l’any 2013. És una prova aplicada a tot l’alumnat de sisè curs d’educació primària de
Catalunya, amb caràcter extern i censal, que ha estat dissenyada per comprovar el nivell
d’assoliment de les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques en acabar aquesta
etapa educativa.
El caràcter extern de la prova, que és un element que contribueix a la seva objectivitat, ha
comportat, com sempre, un procés organitzatiu complex. S’han creat vuitanta 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 2.613 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
La prova d’avaluació de
comissions d’aplicació.
sisè d’educació primària
L’alumnat matriculat de sisè curs d’educació primària al mes de
maig de 2013 és de 71.717 nens i nenes (xifra molt semblant
a la del curs anterior), que pertanyen a 2.156 centres (vint més
que el curs anterior). La majoria de centres educatius
són públics (1.562) i la resta són privats concertats (573)

l’han feta més de 66.000
alumnes. S’hi han
implicat més de 2.600
docents d’educació
primària i secundària
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o privats (21). De l’alumnat que ha fet la prova, el 49,4% són nenes i el 50,6% són nens.
Hi ha un 6,2% de l’alumnat matriculat a sisè d’educació primària que no ha estat objecte de
correcció externa. Aquest alumnat ha estat corregit internament pel mateix centre (4,1%), 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 (2,1%). El percentatge d’alumnat que no es va incloure en l’explotació de dades el curs
passat va ser del 6,1%.

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 dels objectius de la prova és l’enfortiment de l’autonomia
És una prova censal per
de centre, en proporcionar a cada un dels centres educatius
a tot l’alumnat de sisè
informació que ha de servir per determinar quins són els seus
d’educació primària i de
punts forts i quins els seus punts febles. Les mesures de millora
caràcter extern que no
a prendre no poden ser, doncs, generalitzables a tots els
determina el pas a
centres de Catalunya sinó que s’han de concretar segons les
l’educació secundària
circumstàncies de cada un. La prova també pretén afavorir el
obligatòria
trànsit individualitzat a l’educació secundària obligatòria en donar
informació concreta de la situació de cada alumne/a. A nivell de
sistema educatiu, la prova d’avaluació de sisè d’educació primària
permet conèixer la situació educativa de Catalunya al final d’una etapa fonamental en la
formació de l’alumnat.
S’ha de tenir en compte que la prova mesura els coneixements i les competències bàsiques,
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. S’ha avaluat l’aranès a l’Aran.
Les proves de competència lingüística en llengua catalana i castellana (i aranès) tenen
una estructura idèntica en les dues llengües. Comencen amb un dictat, en el qual s’han
d’escriure una dotzena de paraules i que serveix per avaluar l’ortografia. A continuació hi ha
dos estímuls (dos textos de tipologia diferent: un text narratiu i continu i un altre d’informatiu i
discontinu) i una sèrie de preguntes (la majoria de resposta tancada, amb ítems d’elecció
múltiple) que avaluen la comprensió lectora i l’expressió escrita. Hi ha vint-i-dues preguntes de
comprensió lectora, quatre de lèxic i quatre de morfosintaxi. L’últim exercici és una redacció.
Els processos avaluats en la comprensió lectora són l’obtenció d’informació, la interpretació de
la informació –com en les edicions anteriors– i la reflexió i valoració– com a novetat introduïda
enguany. En aquesta cinquena edició s’han incorporat uns ítems clau que permeten afinar la

4

QUADERNS D’AVALUACIÓ. 26

situació de l’alumnat en un determinat nivell d’assoliment: són ítems amb diferents nivells de
dificultat (baix, mitjà i alt). L’expressió escrita s’avalua amb ítems tancats de competència
lingüística (lèxic i morfosintaxi) i amb la redacció que tanca cada prova. Amb la redacció
s’avaluen els aspectes formals (grafia, espais, marges), la competència discursiva (coherència i
adequació) i la competència lingüística (ortografia, lèxic, morfosintaxi).
La prova de competència matemàtica consta de vuit activitats, que parteixen d’un estímul
diferent i que contenen trenta-sis ítems, repartits entre els blocs de contingut del currículum que
fan referència a la numeració i càlcul, a l’espai i mesura i a les relacions i canvi. Com a
novetat d’enguany, s’hi ha afegit la representació gràfica i la interpretació de dades. S’hi
incorporen ítems que demanen a l’alumnat explicacions, justificacions o reflexions a partir de
les respostes donades. Aquestes noves incorporacions incrementen la dificultat de la prova. La
prova avalua l'habilitat de l'alumnat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, produir i
interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar un coneixement sobre aspectes
quantitatius i espacials de la realitat, i entendre i resoldre problemes i situacions relacionats
amb la vida quotidiana.
La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua la comprensió oral, la
comprensió escrita i –com a novetat d’enguany– l’expressió 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 informatius, un dels
quals conté informació verboicònica) i una sèrie de preguntes amb ítems de resposta múltiple
que avaluen la comprensió lectora. Per acabar, hi ha un text que serveix d’estímul i pauta per al
correu electrònic que s’ha de redactar, amb el qual s’avalua l’expressió escrita. La breu
producció que es demana, doncs, està relacionada amb la informació personal bàsica, la
família i el lleure. Tant per a la comprensió oral com per a la comprensió lectora, els processos
avaluats són l’obtenció d’informació i la interpretació de la informació. En l’expressió escrita
s’avalua la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de
l’activitat) i la competència lingüística (ortografia, lèxic i morfosintaxi de nivell bàsic).

S’avaluen aspectes o àmbits
nous: la reflexió i la valoració
del text en comprensió lectora
en llengua catalana i
castellana, l’expressió escrita
en llengües estrangeres i la
representació gràfica de dades
en la competència matemàtica
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Figura 1. Esquema de les competències avaluades en la prova de sisè d’educació
primària 2013
Obtenció d’informació
- Localitzar informació
- Identificar idees rellevants

COMPRENSIÓ LECTORA

Reflexió i valoració
- Valorar la informació

COMPETÈNCIA
LINGÜÍSTICA:
Llengua catalana,
llengua castellana i
aranès

Competència lingüística
- Lèxic
- Morfosintaxi
- Ortografia

EXPRESSIÓ ESCRITA

NUMERACIÓ I CÀLCUL

COMPETÈNCIA
MATEMÀTICA

Interpretació d’informació
- Realitzar inferències
- Reorganitzar informació

ESPAI, MESURA I
REPRESENTACIÓ
GRÀFICA DE DADES

RELACIONS I CANVI

Competència discursiva
- Coherència i adequació
Aspectes formals
- Fer i conèixer relacions entre
operacions
- Comprendre enunciats i
resoldre exercicis
- Cercar i justificar propietats dels
nombres

- Reconèixer elements
geomètrics sobre figures i espais
físics
- Determinar mesures
geomètriques i horàries i
dissenyar gràfics
- Comprendre patrons i
completar sèries numèriques
- Fer activitats amb equivalències
i percentatges
- Reproducció
- Connexió
- Reflexió

Obtenció d’informació
Interpretació d’informació

COMPRENSIÓ ORAL

COMPETÈNCIA
LINGÜÍSTICA:
Llengua estrangera

Obtenció d’informació
- Localitzar informació
- Identificar idees rellevants

COMPRENSIÓ LECTORA

EXPRESSIÓ ESCRITA

Interpretació a partir del context i
dels coneixements previs
- Realitzar inferències
- Reorganitzar informació
- Comprendre el sentit global
Competència lingüística
- Lèxic
- Morfosintaxi
- Ortografia
Competència discursiva
- Fer un escrit coherent i adequat
al que es demana
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La figura núm. 2 mostra l’exercici d’expressió escrita de la prova de competència lingüística en
llengua anglesa, que és una de les novetats d’enguany.
Figura 2. Exemple de pregunta de competència lingüística en llengua estrangera.
Expressió escrita

7

QUADERNS D’AVALUACIÓ. 26

4. NOVETATS DE L’EDICIÓ DEL 2013
A l’edició de les proves de competències i coneixements bàsics de sisè d’educació primària del
2013 s’hi introdueixen novetats:
•

•

S’avaluen aspectes o àmbits no avaluats en les quatre edicions anteriors: la reflexió i la
valoració del text en comprensió lectora en llengua catalana i llengua castellana, l’expressió
escrita en llengües estrangeres i la representació gràfica de dades en la competència
matemàtica (vegeu l’apartat 3).
S’introdueixen preguntes més difícils, que permeten precisar més els diferents nivells de
domini de les competències: es passa dels tres nivells de domini als quatre, que ja
s’apliquen en l’avaluació de quart d’ESO. Les preguntes més difícils demanen als alumnes
més capacitat de reflexió, de mostrar una mirada i una interpretació més sintètica del text i
del context que se’ls proposa en diferents activitats.
L’establiment de quatre nivells de domini de la competència vol dir que n’hi ha tres que
indiquen un grau o altre d’assoliment de la competència i un
quart que indica que no s’ha superat el nivell llindar. S’ha
tingut com a referent el document d’Identificació i
Una de les novetats
gradació de competències elaborat pel Departament
d’enguany és la
d’Ensenyament, on es descriuen tres nivells de domini
introducció de preguntes
de les competències.
més difícils, que permeten
precisar més els nivells de

Amb els quatre nivells ens anem acostant a les
domini de la competència,
avaluacions internacionals, com PIRLS o TIMSS, que
que passen de tres a
tenen cinc nivells de rendiment, i PISA, que en té sis.
quatre
En aquests casos però, es tracta d’avaluacions mostrals
que treballen amb un nombre molt més gran de preguntes
que no responen tots els alumnes perquè es busca el resultat dels sistemes educatius i
no pas el dels alumnes.
•
•

Es demana a l’alumnat una valoració personal sobre la dificultat de la prova i la
predisposició per a l’aprenentatge en cada àmbit competencial (vegeu l’apartat 8).
S’amplia la informació donada en els informes de família i en els informes de centre (vegeu
l’apartat 5).

5. INFORMACIÓ DELS RESULTATS
Les proves tenen una garantia de validesa i fiabilitat avalada pel judici d’experts i per unes
anàlisis estadístiques empíriques fetes a partir del pilotatge previ. La fortalesa dels instruments
utilitzats avala que es prenguin decisions com el pes que ha de tenir cada un dels àmbits en la
competència objecte d’avaluació o el nombre d’ítems que s’inclouen en cada àmbit.
D’acord amb els criteris preestablerts, s’apliquen les anàlisis estadístiques que pertoquen
segons la ponderació per àmbits de les competències avaluades, que ve determinada pel pes
que les competències bàsiques tenen en el currículum, pel judici dels experts i pel tractament
que fan de les competències diferents estudis internacionals. Les puntuacions per competència
avaluada es presenten en una escala de 0 a 100 punts. A partir d’aquestes puntuacions
s’obtenen dades globals de Catalunya, de centre i de cada alumne o alumna.
El càlcul de la puntuació mitjana global de cada competència i dels àmbits en què es divideix
segueix dos processos complementaris. D’una banda es calcula la puntuació mitjana en cada
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àmbit per separat. De l’altra, es calcula la puntuació mitjana global de la competència. El
procés de càlcul es fa d’acord amb el pes assignat a cada àmbit (taula núm. 1).
Taula 1. Pes que tenen en l’avaluació els àmbits de cada competència
Comprensió lectora

60%

Expressió escrita

40%

Comprensió lectora

60%

Expressió escrita

40%

Comprensió lectora

60%

Expressió escrita

40%

Comprensió oral

35%

Comprensió lectora

50%

Expressió escrita

15%

Numeració i càlcul

35%

Espai, mesura i representació gràfica de dades

35%

Relacions i canvi

30%

Llengua catalana

Llengua castellana
Competència
lingüística

Aranès

Llengua estrangera (anglès i
francès)

Competència
matemàtica

Matemàtiques

A banda de la puntuació mitjana global obtinguda en cada competència, es busca també el
percentatge d’alumnat que hi ha distribuït en els trams de domini de cada competència.
S’estableixen quatre nivells d’assoliment de la competència: el nivell alt (que mostra que
l’alumnat té molt bon domini de la competència), el nivell mitjà-alt (que mostra que l’alumnat té
un bon domini de la competència), el nivell mitjà-baix (que mostra un domini suficient de la
competència) i el nivell baix (que mostra que no s’assoleix el domini de la competència).
L’establiment d’aquests quatre nivells es fa fixant dos llindars.
El llindar de nivell alt d’assoliment de la competència, situat
entre els 80 i 90 punts, i el llindar de nivell mínim
d’assoliment de la competència, que mai no pot estar per
sota dels 50-60 punts. El tram que queda per sota
d’aquest punt de tall basal situat entre els 50 i els 60
punts és el que indica el no assoliment de la
competència. Els punts de tall dels quatre trams
s’obtenen prenent com a referència la puntuació mitjana
i la desviació típica. A partir d’aquí s’estableix el
percentatge d’alumnat que hi ha situat en cada un dels
quatre nivells d’assoliment de la competència.

Com en la prova de quart
d’ESO, enguany s’estableixen
quatre nivells d’assoliment de la
competència: el nivell baix, el
nivell mitjà-baix, el nivell mitjàalt i el nivell alt. L’únic que
indica el no assoliment de la
competència és el nivell baix

Com cada any, s’han generat dos tipus d’informe, un adreçat
a les famílies i un altre adreçat als centres educatius.
L’informe adreçat a les famílies indica el grau d’assoliment obtingut en cada competència
avaluada (nivell alt, mitjà-alt, mitjà-baix o baix) per l’alumne/a. S’explicita també el resultat 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. Les novetats d’aquest curs són tres:
•

Introducció de noves habilitats a la prova de competència matemàtica:
o Cercar i justificar propietats dels nombres.
o Determinar mesures geomètriques i horàries i dissenyar gràfics.
o Fer activitats amb equivalències i percentatges.
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•
•

Valoració de l’expressió escrita en llengua estrangera (competència discursiva i
competència lingüística).
Comparació del rendiment de l’alumne/a amb la puntuació mitjana de Catalunya.

Els centres educatius són els encarregats de fer arribar aquests informes a les famílies. Els
poden completar amb d’altres observacions, si ho consideren oportú. Les famílies també poden
demanar informació complementària als centres.
L’informe adreçat als centres conté la descripció dels aspectes avaluats en cada competència i
el grau d’assoliment global del centre, que queda situat en el nivell baix, mitjà-baix, mitjà-alt o
alt. Per a cada competència avaluada s’inclou la mitjana global del centre, la mitjana global de
Catalunya i la mitjana global dels centres del mateix nivell de complexitat. La novetat que s’ha
introduït aquest curs en l’informe és el nombre d’alumnat exempt i el nombre d’alumnat que ha
seguit un procés de correcció interna del centre.
En aquesta edició, l’informe del centre no inclou el gràfic de distribució del percentatge
d’alumnat per nivells d’assoliment de cada competència del curs 2011-2012, ja que les proves
s’han elaborat amb pautes diferents a les d’edicions anteriors i en l’aplicació del model de
mesura s’ha tingut en compte l’establiment d’una puntuació basal (50-60 punts) que fixa el
criteri per determinar el nivell d’assoliment de l’alumnat. No és adequat, per tant, comparar els
resultats d’aquesta edició amb els de les edicions anteriors.
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.

El curs 2012-2013
s’incorporen als informes
de famílies dades sobre
noves habilitats de
competència matemàtica
i de llengua estrangera
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Figura 3. Informe de resultats per als centres
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Figura 3. Informe de resultats per als centres
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6. RESULTATS DE L’ALUMNAT
Els resultats presentats són una síntesi de les dades obtingudes en l’avaluació de sisè
d’educació primària del 2013 per l’alumnat que ha estat objecte de correcció externa. Són
dades bàsiques, els resultats globals per a cada competència i per cada àmbit avaluat, amb
gràfics que contenen el percentatge d’alumnat situat en els quatre nivells assignats a cada
competència. Les variables de segmentació que es tenen en compte són el nivell de
complexitat del centre, la titularitat del centre, el sexe de l’alumnat i si és repetidor o no.
Com que enguany els nivells d’assoliment fixats per a cada competència han passat de tres a
quatre, en aquest número dels Quaderns d’avaluació no s’ha inclòs el gràfic amb les
puntuacions obtingudes el curs anterior. Tampoc s’inclouen els gràfics amb les dades de
l’alumnat segons l’origen territorial. L’evolució d’aquesta variable ens l’ha fet descartar, ja que
s’observa que si bé en els anys 90 els fluxos migratoris van donar lloc a una població d’infants i
joves d’origen estranger, en aquests darrers anys l’alumnat d’origen estranger és nascut a
Catalunya i caldria parlar d’alumnat de segona generació. Des del Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu es treballa per recollir aquesta nova dada i incorporar-la en futures
edicions de les nostres avaluacions.

6.1. RESULTATS GLOBALS
El gràfic núm. 1 mostra la puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat de sisè d’educació
primària en totes les competències avaluades, excepte la competència comunicativa en aranès,
que s’ha exclòs de l’informe degut al baix nombre d’alumnes que ha fet aquesta prova.
Gràfic 1. Puntuació mitjana global en totes les competències avaluades
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La puntuació mitjana més alta és l’obtinguda en la competència matemàtica (76,3) i la més
baixa, l’obtinguda en competència lingüística en llengua catalana (71,1). Com es pot observar,
les mitjanes obtingudes en llengua catalana (71,1) i en llengua castellana (73,0) són similars,
amb una diferència de 2,9 punts. Aquesta constatació, que es repeteix en tots els estudis
d’avaluació, posa en evidència que el sistema educatiu català
proporciona un coneixement equiparable de les dues llengües
Els resultats més
oficials de Catalunya al final de l’educació primària. Els resultats
positius
corresponen
obtinguts en les dues llengües estrangeres també són
a la competència
equivalents i similars als obtinguts en les dues llengües
matemàtica,
amb
oficials (al marge del nivell d’exigència de les proves de
una
puntuació
llengües estrangeres).
mitjana de 76,3

El gràfic núm. 2 mostra el percentatge d’alumnat que hi ha situat
en els quatre nivells de cada competència. El nivell en què hi ha situat més percentatge
d’alumnat en totes les competències avaluades és el mitjà-alt, que supera sempre el 30%. El
percentatge d’alumnat que no assoleix el domini de les competències (ubicat al tram inferior,
que és el nou nivell 1 de les proves de sisè d’educació primària) oscil·la entre el 14,2% en
llengua castellana i el 19,0% en llengua anglesa. Si es prenen com a referència els objectius
marcats pel Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, s’observa que:
• En llengua castellana i matemàtiques, la proporció d’alumnat situat al nivell baix satisfà
l’objectiu del Pla, ja que el percentatge no supera el 15% de l’alumnat.
• En llengua catalana, els resultats de l’avaluació de sisè d’educació primària són molt
propers a l’objectiu de reduir per sota del 15% el percentatge d’alumnat que no adquireix la
competència.
• La proporció d’alumnat situat al nivell baix d’assoliment és del 19% en llengua anglesa i del
17,2% en llengua francesa, fet pel qual encara no s’assoleix el llindar del 15% marcat pel
Pla.
Pràcticament un de cada quatre alumnes amb correcció externa obté un molt bon domini de les
habilitats avaluades a la prova. En totes les competències, el percentatge d’alumnat situat al
nivell alt d’assoliment (que és el nou nivell 4 de les proves de sisè d’educació primària) supera
l’objectiu del 15% fixat al Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018.
Si s’analitza la distribució de l’alumnat segons la puntuació mitjana que ha obtingut a
cadascuna de les proves, s’evidencia que la major part dels alumnes es concentra entorn de
valors alts en l’escala 0-100. En contrast, el nombre d’alumnes amb puntuacions baixes és
escàs. Es tracta, per tant, de distribucions amb una lleugera asimetria a l’esquerra.
Les distribucions corresponents a la llengua catalana i la llengua castellana mostren una
aparença similar: en ambdues, hi ha una elevada concentració d’alumnat amb puntuacions
mitjanes properes als 80 punts.
En competència matemàtica, la distribució de l’alumnat segons la puntuació mitjana mostra
igualment un lleuger apuntament. En aquest cas, la concentració d’alumnat es dóna al voltant
dels 90 punts.
En contrast amb les altres distribucions, en llengua anglesa no s’observa una elevada
concentració d’alumnat entorn de determinats valors, sinó que els resultats estan més
distribuïts al llarg de l’escala 0-100.
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Gràfic 2. Distribució de l’alumnat en els quatre nivells d’assoliment de la competència
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2018:
Nivell alt
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Objectiu
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El percentatge d’alumnat
que no assoleix la
competència és proper al
15% en totes les
competències avaluades,
excepte en les llengües
estrangeres
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Els gràfics núm. 3 i núm. 4 mostren el percentatge d’alumnat situat en els quatre trams en què
s’han dividit els àmbits avaluats en competència en llengua catalana i llengua castellana.
Gràfic 3. Percentatge d’alumnat situat en els quatre nivells de competència en llengua
catalana segons l’àmbit avaluat

n=64.467

Gràfic 4. Percentatge d’alumnat situat en els quatre nivells de competència en llengua
castellana segons l’àmbit avaluat

n=64.640
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Tant en llengua catalana com en llengua castellana s’observa un bon domini de la
comprensió lectora, amb puntuacions per sobre de la mitjana global en ambdós casos. Si
sumem els percentatges obtinguts en els tres trams que indiquen l’assoliment de la
competència (tots, excepte el nivell baix), s’observa que en llengua catalana el 84,1%
d’alumnes assoleix l’àmbit de comprensió lectora, mentre que en llengua castellana ho fa el
88,3%. Aquest resultat tan anivellat es pot atribuir a la incidència de factors de tipus
sociolingüístic i a la transferència de coneixement que es produeix entre dues llengües tan
properes (estructures comunes), ja que és lògic que el fet de treballar la comprensió lectora en
català ajudi a millorar la comprensió lectora en castellà, i a la inversa.
Les puntuacions mitjanes de l’àmbit d’expressió escrita són més
El punt més feble
baixes en ambdues llengües i gairebé idèntiques. Es confirma
en llengua catalana
així la tendència que s’ha vingut manifestant en els cicles
i castellana
anteriors de l’avaluació de sisè d’educació primària. El 85,3%
continua essent
de l’alumnat assoleix l’àmbit d’expressió escrita en llengua
l’expressió escrita i,
catalana i el 85,5% ho fa en llengua castellana. Dels diferents
concretament,
aspectes que s’avaluen (coherència i adequació, ortografia, lèxic,
l’ortografia
morfosintaxi i aspectes formals), el que ha obtingut pitjors
resultats és l’ortografia, amb un 33,2% d’alumnat que no la
supera en llengua catalana i un 27,1% que no ho fa en llengua castellana. Aquesta diferència a
favor de la llengua castellana es pot atribuir, a més dels factors sociolingüístics, a la major
complexitat de l’ortografia catalana.
Gràfic 5. Percentatge d’alumnat situat en els quatre nivells de competència matemàtica
segons l’àmbit avaluat
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En competència matemàtica, el percentatge d’alumnat que assoleix cada un dels àmbits de la
competència és semblant al que s’observa en llengua catalana i castellana, ja que es troba
sempre per sobre del 80%. Així, hi ha el 86,8% de l’alumnat que supera l’àmbit de numeració i
càlcul, el 87,3% que supera l’àmbit d’espai, mesures i gràfics i el 84% que supera el de
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relacions i canvi. Només l’àmbit de relacions i canvi té una puntuació mitjana per sota de la
puntuació mitjana global.
En l’àmbit de numeració i càlcul, les activitats relacionades amb el càlcul i les operacions
directes són les que tenen percentatges més elevats d’encerts, mentre que les activitats que
presenten més dificultat són els càlculs combinats i l’ús de múltiples o divisors d’un nombre
determinat. En aquesta darrera activitat, s’observen dificultats a l’hora d’explicar el perquè
d’una afirmació que prèviament s’ha donat. En l’àmbit d’espai, mesura i representació gràfica
de dades, les activitats relacionades amb la comprensió d’àrees i perímetres de figures planes
i les relacionades amb la representació gràfica de dades són les que obtenen percentatges
més elevats d’encerts. En aquest àmbit, les activitats amb un percentatge
menor d’encerts corresponen al reconeixement d’elements
geomètrics sobre figures geomètriques i a l’ús de diferents unitats
En competència
de mesura en la resolució d’una pregunta. En l’àmbit de
matemàtica, s’ha de
relacions i canvi, les activitats relacionades amb omplir sèries
millorar sobretot en
que segueixen una regularitat són les que presenten percentatges
la comprensió i l’ús
més elevats d’encerts, mentre que les activitats que presenten un
de percentatges
menor percentatge d’encerts són les relacionades amb l’ús de
percentatges i la cerca avançada de la regularitat en una sèrie. La
comprensió i l’ús de percentatges s’han de considerar activitats bàsiques
i, per tant, caldria esperar més bons resultats.
Gràfic 6. Percentatge d’alumnat situat en els quatre nivells de competència en llengua
anglesa segons l’àmbit avaluat

n=64.444

En competència en llengua anglesa, s’observa un bon domini de la comprensió oral i lectora,
ja que el percentatge d’alumnat que supera la competència és del 81,1% i del 84,2%,
respectivament, i la puntuació mitjana dels dos àmbits supera la puntuació mitjana global.
L’únic àmbit que obté una puntuació mitjana per sota de la mitjana global és l’expressió escrita,
de manera que es reprodueix el mateix patró que en llengua catalana i castellana. En aquest
àmbit, el percentatge d’alumnat que supera la competència baixa fins al 76,7%. Si s’observa la
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distribució de l’alumnat en els quatre nivells en què s’ha dividit la competència, es detecta una
polarització important, ja que hi ha un nombre remarcable d’alumnes que se situen tant en el
nivell alt com en el nivell baix, dada que reflecteix la realitat escolar.
Les preguntes dels àmbits de comprensió oral i lectora s’han classificat en tres nivells de
dificultat (fàcil, mitjà i difícil), per intentar obtenir una descripció més acurada dels diferents
nivells d’assoliment de la competència en llengua anglesa. En l’àmbit de comprensió oral,
l’alumnat mostra un domini prou bo de l’habilitat. El 63,2% de l’alumnat se situa en els nivells
mitjà-alt i alt d’assoliment de l’àmbit. Les preguntes d’obtenció d’informació mostren més bons
resultats que les preguntes d’interpretació. Les preguntes que requereixen fer inferències,
entendre el context o tenir coneixements transversals previs presenten un grau de dificultat alt
per a un bon nombre d’alumnat. En l’àmbit de comprensió lectora,
l’alumnat també mostra un domini prou bo de l’habilitat,
encara que una mica per sota de la comprensió oral.
En competència en llengua
El 60,6% de l’alumnat se situa en els nivells mitjà-alt i alt
anglesa, les activitats
d’assoliment de l’àmbit. Les preguntes d’obtenció
d’obtenció d’informació són
d’informació mostren més bons resultats que les
les que obtenen més bons
d’interpretació, tot i que hi ha algunes preguntes
resultats, mentre que les
d’interpretació que evidencien resultats alts perquè
que requereixen fer
són molt fàcils de deduir pel context. Les preguntes que
inferències són les que
requereixen fer inferències són les que mostren un
presenten més dificultats a
resultat més baix, com en l’àmbit de comprensió oral.
l’alumnat
L’àmbit d’expressió escrita és el que obté els resultats
més baixos, ja que el 53,6% de l’alumnat se situa en els
nivells mitjà-alt i alt d’assoliment de l’àmbit, mentre que el percentatge
d’alumnat situat al nivell baix és el 23,2%. Cal tenir en compte, però, que aquest àmbit és el
menys treballat a les escoles i que l’alumnat d’educació primària es troba en els primers estadis
de pràctica i desenvolupament de la llengua anglesa escrita.

6.2. RESULTATS SEGONS EL NIVELL DE COMPLEXITAT DEL CENTRE
La Inspecció d’Educació estableix una tipologia que sintetitza el grau de complexitat dels
centres educatius. Aquesta mesura té tres categories que indiquen el nivell de complexitat de
cada centre —el baix, el mitjà i l’alt— a partir dels indicadors següents:
•

•
•
•

Diversitat significativa: calculada a partir del nombre d’alumnes amb necessitats educatives
especials, el nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques (amb situació
socioeconòmica desfavorida) i el nombre d’alumnes de nova incorporació al sistema
educatiu (menys de 2 anys).
Mobilitat: mobilitat de l’alumnat i mobilitat del professorat.
Absències: absències de l’alumnat per trimestres i absències del professorat que no
generen substitucions.
Demanda: demanda d’escolarització a P3.

La segmentació dels resultats de l’alumnat sisè d’educació primària en aquestes tres categories
evidencia que com més alt és el nivell de complexitat del centre, més baixa és la puntuació
mitjana global i més alt és el percentatge d’alumnat situat en el nivell baix d’assoliment de la
competència. Així mateix, el percentatge d’alumnat situat en el nivell alt decreix a mesura que
augmenta el nivell de complexitat del centre. Aquests resultats confirmen les dades
proporcionades per tots els estudis d’avaluació.
En totes les competències avaluades, la variable de nivell de complexitat de centres mostra un
comportament similar pel que fa al sentit de l’associació, tot i que hi ha diferències en la
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magnitud de l’efecte. Els centres de complexitat alta són els únics que obtenen una puntuació
mitjana per sota de la mitjana global de Catalunya. La diferència de punts
entre els centres de baixa complexitat i els d’alta complexitat supera
sempre els 10: 13,2 punts en llengua catalana, 11,0 punts
Com més baix és el
en llengua castellana, 12,4 punts en matemàtiques, però 20,5
nivell de complexitat
punts en llengua anglesa. Aquesta disparitat de resultats s’ha de
del centre, més
matisar perquè els valors de n (això és, el nombre d’alumnes) en els
alumnat hi ha situat en
dos nivells extrems de complexitat de centre són baixos: hi ha poc
el nivell alt de totes les
més de vuit mil alumnes als centres de complexitat alta i uns onze
competències
mil als centres de complexitat baixa. La majoria de l’alumnat –més de
quaranta-cinc mil persones– està matriculat en centres de complexitat
mitjana, que obtenen una puntuació global amb unes dècimes per sobre de
la mitjana.
Taula 2. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua catalana segons el nivell de complexitat dels centres
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.467

71,1

15,0

15,2%

23,5%

37,5%

23,8%

Complexitat alta

8.186

62,6

17,1

31,6%

28,2%

28,8%

11,4%

Complexitat mitjana

45.258

71,4

14,6

14,2%

23,7%

38,3%

23,8%

Complexitat baixa

11.023

75,8

12,5

7,1%

18,9%

41,1%

32,9%

Taula 3. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua castellana segons el nivell de complexitat dels centres
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Mitjana de Catalunya

64.640

73,0

14,4

14,2%

23,6%

37,8%

24,4%

Complexitat alta

8.233

66,2

16,7

28,1%

27,3%

30,3%

14,3%

Complexitat mitjana

45.365

73,2

14,1

13,5%

24,0%

38,3%

24,2%

Complexitat baixa

11.042

77,2

12,0

7,1%

19,1%

41,3%

32,5%

Nivell alt

Taula 4. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència matemàtica segons el nivell de complexitat dels centres
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.860

76,3

17,5

15,0%

21,8%

38,0%

25,2%

Complexitat alta

8.295

68,7

19,8

27,7%

25,8%

31,4%

15,1%

Complexitat mitjana

45.499

76,4

17,2

14,5%

22,2%

38,1%

25,2%

Complexitat baixa

11.066

81,1

14,8

7,8%

17,1%

42,1%

33,0%
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Taula 5. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua anglesa segons el nivell de complexitat dels centres
Mitjanes globals

Mitjana de Catalunya

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

64.444

73,0

19,5

19,0%

22,5%

33,8%

24,7%

Complexitat alta

8.264

61,4

20,8

37,6%

27,9%

24,5%

10,0%

Complexitat mitjana

45.132

73,0

19,0

18,4%

23,3%

35,0%

23,3%

Complexitat baixa

11.048

81,9

15,8

7,4%

15,3%

35,9%

41,4%

6.3. RESULTATS SEGONS LA TITULARITAT DELS CENTRES
La titularitat dels centres s’ha dividit entre pública i privada-concertada, etiqueta que inclou tant
els centres privats sostinguts amb fons públics com els que no ho estan. Els centres privats no
concertats que han fet la prova són només vint-i-un, per la qual cosa no se’ls ha atorgat una
categoria única.
Els centres públics obtenen puntuacions mitjanes inferiors a les dels centres de titularitat
privada en totes les competències avaluades. En competència lingüística en llengua catalana i
llengua castellana, la diferència és molt similar, entorn dels 5 punts (5 punts en llengua
catalana i 4,9 en llengua castellana). En matemàtiques, la diferència entre centres públics i
privats és de 3,9 punts. En llengua anglesa, la distància en els resultats és la més gran de
totes: 8,3 punts.
Les taules següents mostren que l’escola pública és la que té un percentatge més elevat
d’alumnat situat en el nivell baix i el mitjà-baix en totes les competències avaluades. Per contra,
l’escola privada-concertada té els percentatges més alts d’alumnat situats en el nivell mitjà-alt i
alt en totes les competències avaluades. Les diferències de puntuació més grans entre els
centres de titularitat pública i els centres de titularitat privada-concertada es donen en els trams
més extrems del nivell de competència, és a dir, en el nivell baix i l’alt. El patró es repeteix en
totes les competències, però amb variacions en la diferència entre aquestes puntuacions
extremes: hi ha una diferència propera als 10 punts en llengua catalana i castellana (tant en el
nivell baix com en l’alt), una diferència de 6 (en el nivell baix) o uns 5 punts (en el nivell alt) en
matemàtiques i una diferència d’uns 12 (en el nivell baix) i 14 punts (en el nivell alt) en llengua
anglesa.
El percentatge d’alumnat situat en el nivell baix en l’escola pública és del 18,3% en
competència en llengua catalana i del 17,4% en llengua castellana. En competència
matemàtica és del 17,2%, mentre que en llengua anglesa és del 23,2%, el més alt de tots. El
percentatge d’alumnat més elevat situat en el nivell alt correspon a la
competència matemàtica, amb un 23,3%. En llengua catalana el
L’escola privadapercentatge és del 20,6%, en llengua castellana és del 20,9% i
concertada té un
en llengua anglesa del 19,6%. Com es pot observar, els resultats
percentatge d’alumnat
de llengua catalana i llengua castellana són molt similars.
L’escola privada-concertada té un percentatge d’alumnat situat
en el tram baix proper al 10% en totes les competències. El
percentatge d’alumnat situat en el nivell alt de la competència és
proper al 30% en totes les competències.

situat en el tram baix
proper al 10% en totes
les competències
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Taula 6. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua catalana segons la titularitat dels centres
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada al tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.467

71,1

15,0

15,2%

23,5%

37,5%

23,8%

Centres públics

41.034

69,2

15,5

18,3%

25,3%

35,8%

20,6%

Centres privats-concertats

23.433

74,2

13,5

9,6%

20,3%

40,5%

29,6%

Taula 7. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua castellana segons la titularitat dels centres
Mitjanes globals
n

% d’alumnat situat a cada tram de competència

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.640

73,0

14,4

14,2%

23,6%

37,8%

24,4%

Centres públics

41.160

71,2

15,0

17,4%

25,2%

36,5%

20,9%

Centres privats-concertats

23.480

76,1

12,8

8,7%

20,7%

40,0%

30,6%

Taula 8. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència matemàtica segons la titularitat dels centres
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.860

76,3

17,5

15,0%

21,8%

38,0%

25,2%

Centres públics

41.316

74,8

18,1

17,2%

22,9%

36,6%

23,3%

Centres privats-concertats

23.544

78,7

16,1

11,2%

19,9%

40,3%

28,6%

Taula 9. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de
competència en llengua anglesa segons la titularitat dels centres
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.444

73,0

19,5

19,0%

22,5%

33,8%

24,7%

Centres públics

40.990

70,0

20,0

23,2%

24,7%

32,5%

19,6%

Centres privats-concertats

23.454

78,3

17,5

11,5%

18,8%

36,0%

33,7%

6.4. RESULTATS SEGONS EL NIVELL DE COMPLEXITAT I LA TITULARITAT DELS
CENTRES
La disparitat de resultats que s’observa entre els centres de titularitat pública i els de titularitat
privada-concertada continua existint si la variable de titularitat es creua amb la variable del
nivell de complexitat del centre, és a dir, quan es comparen centres públics i privats-concertats
d’un mateix nivell de complexitat. Amb tot, quan es comparen els resultats tenint en compte la
complexitat dels centres, les diferències observades són menors. Aquest fet evidencia que part
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de la variació entre els resultats de centres públics i privats-concertats pot venir donada
realment pel seu nivell de complexitat.
La taula núm. 10 mostra la puntuació mitjana obtinguda per les dues tipologies de centres
(segons la titularitat) i tenint en compte la variable del nivell de complexitat.
Si analitzem la puntuació mitjana d’un i altre tipus de centres s’observa que en llengua
catalana, la disparitat de 5 punts es redueix fins als 3,4 entre els centres de complexitat alta,
fins als 3,1 entre els centres de complexitat mitjana i és tan sols de 2,5 punts entre els centres
de complexitat baixa. A mesura que la complexitat dels centres és menor, doncs, la diferència
entre centres públics i privats-concertats decreix. És a dir, que els centres públics de
complexitat baixa obtenen resultats similars als centres privats-concertats del mateix nivell de
complexitat.
En llengua castellana, la pauta és molt similar a l’observada en llengua catalana. El nivell de
complexitat dels centres permet matisar les diferències inicials, de manera que els 4,9 punts
que hi ha entre els centres privats-concertats i els centres públics es redueixen i no arriben mai
a 4.
Matemàtiques és la competència en què la diferència entre centres privats-concertats i centres
públics és menor, fins al punt que els centres públics de complexitat baixa obtenen
pràcticament els mateixos resultats que els privats-concertats: la diferència entre aquest tipus
de centres és només de 0,9 punts.
Taula 10. Diferència en les puntuacions mitjanes dels centres públics i privatsconcertats segons el nivell de complexitat
Diferència en la puntuació mitjana
entre centres privats-concertats i
centres públics

Llengua catalana

Llengua castellana

Matemàtiques

Llengua anglesa

5 punts

4,9 punts

3,9 punts

8,3 punts

Diferència en la puntuació mitjana de centres privatsconcertats i públics controlada pel nivell de complexitat
Complexitat alta

3,4 punts

Complexitat mitjana

3,1 punts

Complexitat baixa

2,5 punts

Complexitat alta

3,8 punts

Complexitat mitjana

3,3 punts

Complexitat baixa

3,1 punts

Complexitat alta

3,1 punts

Complexitat mitjana

1,8 punts

Complexitat baixa

0,9 punts

Complexitat alta

4,5 punts

Complexitat mitjana

4,8 punts

Complexitat baixa

6,1 punts

En canvi, en llengua anglesa les diferències entre centres públics i privats-concertats són
remarcables, fins i tot quan es té en compte el nivell de complexitat. En contrast amb el que
succeeix en les altres competències avaluades, com menor és el nivell de complexitat, més alta
és la disparitat entre els resultats dels centres públics i els resultats dels centres privatsconcertats en llengua anglesa.
Si ens fixem en el tram inferior d’assoliment de la competència —és a dir, el nivell baix, que
indica que la competència no s’assoleix—, s’observa que la competència matemàtica és la que
presenta les diferències menors entre la titularitat dels centres, ja que hi ha 4,5 punts de
diferència en els centres de complexitat alta (28,1% d’alumnes de titularitat pública i 23,6% de
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titularitat privada-concertada), 3,1 en els centres de complexitat mitjana (15,5% d’alumnes de
titularitat pública i 12,4% de titularitat privada-concertada) i 0,9 en els centres de complexitat
baixa (8,5% d’alumnes de titularitat pública i 7,6% de titularitat privadaconcertada).
En competència en llengua catalana, les diferències entre la
titularitat no arriben mai als 8 punts. Hi ha 7,1 punts de diferència
en els centres de complexitat alta (32,3% d’alumnes de titularitat
pública i 25,2% de titularitat privada-concertada), 5,4 punts de
diferència en els centres de complexitat mitjana (15,9% d’alumnes
de titularitat pública i 10,5% de titularitat privada-concertada) i
2,8 punts de diferència en centres de complexitat baixa (9,0%
d’alumnes de titularitat pública i 6,2% de titularitat privada-concertada).

La variació entre els
resultats de centres
públics i privatsconcertats pot venir
donada realment pel
seu nivell de
complexitat

En competència en llengua castellana, les diferències entre la titularitat són lleugerament
superiors a les observades en llengua catalana. Hi ha 8,8 punts de diferència en els centres de
complexitat alta (28,9% d’alumnes de titularitat pública i 20,1% de titularitat privadaconcertada), 5,9 punts de diferència en els centres de complexitat mitjana (15,4% d’alumnes de
titularitat pública i 9,5% de titularitat privada-concertada) i 3,3 punts de diferència en centres de
complexitat baixa (9,4% d’alumnes de titularitat pública i 6,1% de titularitat privada-concertada).
En competència en llengua anglesa, les diferències es troben sempre al voltant dels 7 punts. Hi
ha 7,2 punts de diferència en els centres de complexitat alta (38,3% d’alumnes de titularitat
pública i 31,1% de titularitat privada-concertada), 7,1 punts de diferència en els centres de
complexitat mitjana (20,7% d’alumnes de titularitat pública i 13,6% de titularitat privadaconcertada) i 6,4 punts de diferència en centres de complexitat baixa (11,9% d’alumnes de
titularitat pública i 5,5% de titularitat privada-concertada).
En el tram superior d’assoliment de la competència, el nivell alt, la diferència de puntuació
més elevada entre els centres de titularitat privada-concertada i els de titularitat pública es
produeix en general en els centres de nivell de complexitat baixa, contràriament al que
s’esdevé en el tram inferior d’assoliment de la competència. Aquest patró de comportament es
dóna en totes les competències lingüístiques, però no en la matemàtica. Així, en competència
en llengua catalana, les diferències entre la titularitat són de 4,5 punts en els centres de
complexitat alta (11,0% d’alumnes de titularitat pública i 15,5% de titularitat privadaconcertada), de 5,4 punts en els centres de complexitat mitjana (22,1% d’alumnes de titularitat
pública i 27,5% de titularitat privada-concertada) i de 7 punts en centres de complexitat baixa
(28,1% d’alumnes de titularitat pública i 35,1% de titularitat privada-concertada).
En competència en llengua castellana, les diferències entre la titularitat són de 6,5 punts en els
centres de complexitat alta (13,7% d’alumnes de titularitat pública i 20,2% de titularitat privadaconcertada), de 6,6 punts en els centres de complexitat mitjana (22,1% d’alumnes de titularitat
pública i 28,7% de titularitat privada-concertada) i de 9,4 punts en centres de complexitat baixa
(25,9% d’alumnes de titularitat pública i 35,3% de titularitat privada-concertada).
En competència en llengua anglesa, les diferències entre la titularitat són de 7,1 punts en els
centres de complexitat alta (9,3% d’alumnes de titularitat pública i 16,4% de titularitat privadaconcertada), de 7,1 punts en els centres de complexitat mitjana (21,0% d’alumnes de titularitat
pública i 28,1% de titularitat privada-concertada) i de 15,3 punts en centres de complexitat
baixa (30,6% d’alumnes de titularitat pública i 45,9% de titularitat privada-concertada). En
aquesta competència és on les diferències entre titularitat i complexitat són més marcades.
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En competència matemàtica, en canvi, les diferències són
molt menors i el percentatge disminueix a mesura que
disminueix el nivell de complexitat del centre. Així, les
diferències entre la titularitat són de 4,5 punts en els
centres de complexitat alta (14,8% d’alumnes de titularitat
pública i 19,3% de titularitat privada-concertada), de
2,1 punts en els centres de complexitat mitjana (24,5%
d’alumnes de titularitat pública i 26,6% de titularitat
privada-concertada) i d’1,6 punts en centres de
complexitat baixa (31,7% d’alumnes de titularitat
pública i 33,3% de titularitat privada-concertada).

Quan es comparen els
resultats entre centres d’un
mateix nivell de
complexitat, es redueixen
les diferències entre els
centres públics i els privatsconcertats

Gràfic 7. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua catalana segons la complexitat i la titularitat dels centres

25

QUADERNS D’AVALUACIÓ. 26

Gràfic 8. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua castellana segons la complexitat i la titularitat dels centres
100%
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24,4%

20,2%
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25,9%

39,7%

41,4%

35,3%
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50%

41,2%

27,4%
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30%

24,9%

23,6%
20%

22,1%

23,3%

9,5%

9,4%

17,4%

28,9%
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20,1%

14,2%

15,4%
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con. (n=14.893)
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Complexitat mitjana
Nivell mitjà-alt

Mitjana: 75,0

Mitjana: 78,1

Complexitat baixa
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Gràfic 9. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència matemàtica segons la complexitat i la titularitat dels centres
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Gràfic 10. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua anglesa segons la complexitat i la titularitat dels centres

Si observem el percentatge d’alumnat que supera la competència, això és, el percentatge
d’alumnat que hi ha situat en els nivells alt, mitjà-alt i mitjà-baix, es constata que els centres de
complexitat alta se situen sempre per sota de la mitjana de Catalunya en totes les
competències avaluades, i ho fan tant els centres de titularitat pública com els de titularitat
privada-concertada. Cal tenir en compte els valors de n en aquest nivell alt de complexitat, ja
que hi ha poc més de set mil alumnes matriculats en centres públics i més de set-cents en
centres privats-concertats. Els centres de complexitat mitjana públics freguen la mitjana de
Catalunya sense arribar-hi, mentre que els centres de complexitat mitjana privats-concertats
superen sempre (de vegades de 5 punts) la puntuació mitjana de Catalunya. Els centres de
complexitat baixa obtenen puntuacions mitjanes sempre superiors a la mitjana de Catalunya
(taula núm. 11). Cal tenir en compte, també, el valor de n en aquest nivell baix de complexitat.
Taula 11. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat que supera la competència
segons el nivell de complexitat i la titularitat dels centres
Mitjana de
Catalunya
Titularitat

Nivell de
complexitat alta

Nivell de
complexitat mitjana

Nivell de
complexitat baixa

Pública

Privadaconcertada

Pública

Privadaconcertada

Pública

Privadaconcertada

Llengua catalana

84,8%

67,7%

74,8%

84,1%

89,5%

91,0%

93,8%

Llengua castellana

85,8%

71,1%

79,9%

84,6%

90,5%

90,6%

93,9%

Matemàtiques

85%

71,9%

76,4%

84,5%

87,6%

91,5%

92,4%

Llengua anglesa

81%

61,7%

68,9%

79,3%

86,4%

88,1%

94,5%

Els percentatges de superació de les competències són més baixos quan es dóna la variable
de nivell de complexitat de centre alta. Aquesta és la variable que té realment incidència, més
que no pas la titularitat de centre. La taula núm. 12 mostra que els centres de titularitat pública,
en general, tenen un percentatge de superació de la competència molt més elevat que els
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centres amb un nivell de complexitat alta, tant si són de titularitat pública com de titularitat
privada-concertada.
Taula 12. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat que supera la competència
segons la titularitat dels centres
Mitjana de Catalunya

Titularitat
Pública

Privada-concertada

Llengua catalana

84,8%

81,7%

90,4%

Llengua castellana

85,8%

82,6%

91,3%

Matemàtiques

85%

82,8%

88,8%

Llengua anglesa

81%

76,8%

88,5%

6.5. RESULTATS SEGONS EL SEXE DE L’ALUMNAT
Les nenes obtenen una
puntuació sensiblement més
alta en competència
lingüística, mentre que els
nens l’obtenen més alta en
competència matemàtica. La
diferència més gran es dóna
en llengua anglesa (5,5
punts)

Com cada any, el nombre de nens i nenes que ha fet la
prova de sisè d’educació primària del 2013 amb correcció
externa és molt equilibrat, ja que hi ha el 49,4% de
nenes i el 50,6% de nens.

Com és habitual en els estudis d’avaluació, les nenes
obtenen una puntuació mitjana més alta en les tres
competències lingüístiques, mentre que la dels nois és
més alta en competència matemàtica. La diferència, però,
és molt lleugera en llengua catalana (2,7 punts), en llengua
castellana (2,4 punts) i en matemàtiques (2,2 punts), mentre que en
llengua anglesa augmenta una mica (5,5 punts), a favor de les nenes.

Taula 13. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua catalana segons el sexe
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.467

71,1

15,0

15,2%

23,5%

37,5%

23,8%

Nens

32.599

69,7

15,3

17,1%

25,2%

37,1%

20,6%

Nenes

31.868

72,4

14,6

13,2%

21,7%

38,0%

27,1%

Taula 14. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua castellana segons el sexe
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Mitjana de Catalunya

64.640

73,0

14,4

14,2%

23,6%

37,8%

24,4%

Nens

32.692

71,8

14,9

16,5%

24,1%

37,5%

21,9%

Nenes

31.948

74,2

13,8

11,9%

23,0%

38,1%

27,0%

28

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt
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Taula 15. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència matemàtica segons el sexe
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.860

76,3

17,5

15,0%

21,8%

38,0%

25,2%

Nens

32.825

77,3

17,4

13,9%

20,1%

37,8%

28,2%

Nenes

32.035

75,1

17,5

16,2%

23,5%

38,2%

22,1%

Taula 16. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua anglesa segons el sexe
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.444

73,0

19,5

19,0%

22,5%

33,8%

24,7%

Nens

32.611

70,3

20,3

23,2%

23,9%

31,9%

21,0%

Nenes

31.833

75,8

18,3

14,6%

21,2%

35,8%

28,4%

6.6. RESULTATS SEGONS SI L’ALUMNAT REPETEIX CURS O NO
L’alumnat que no és repetidor obté una puntuació mitjana
lleugerament per sobre de la mitjana global de Catalunya: hi
ha només un punt de diferència en llengua catalana i
matemàtiques, 0,9 punts en llengua castellana i 1,2 en
llengua anglesa, diferència que ve donada per l’elevat pes
de l’alumnat no repetidor sobre el conjunt de l’alumnat amb
correcció externa de la prova. L’alumnat repetidor, en canvi,
obté una puntuació mitjana molt inferior a la mitjana de
Catalunya: 14,6 punts per sota en llengua catalana, 12,5
punts per sota en llengua castellana, 15,5 punts per sota en
matemàtiques i 17,1 punts per sota en llengua anglesa.

En totes les competències,
l’alumnat repetidor obté
puntuacions inferiors a les
de l’alumnat que no ha
repetit cap curs. Les
diferències oscil·len entre
els 13,5 punts en llengua
castellana i els 18,3 en
llengua anglesa

Taula 17. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua catalana segons si ha repetit curs o no
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.467

71,1

15,0

15,2%

23,5%

37,5%

23,8%

Alumnat repetidor

4.172

56,5

15,1

44,0%

33,6%

20,0%

2,4%

Alumnat no repetidor

60.295

72,1

14,5

13,2%

22,8%

38,8%

25,2%
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Taula 18. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua castellana segons si ha repetit curs o no
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.640

73,0

14,4

14,2%

23,6%

37,8%

24,4%

Alumnat repetidor

4.206

60,5

15,7

39,3%

32,2%

23,9%

4,6%

Alumnat no repetidor

60.434

73,9

13,9

12,5%

23,0%

38,7%

25,8%

Taula 19. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en matemàtiques segons si ha repetit curs o no
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.860

76,3

17,5

15,0%

21,8%

38,0%

25,2%

Alumnat repetidor

4.265

60,8

18,6

41,2%

30,2%

23,8%

4,7%

Alumnat no repetidor

60.595

77,3

16,9

13,2%

21,2%

38,9%

26,8%

Taula 20. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua anglesa segons si ha repetit curs o no
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.444

73,0

19,5

19,0%

22,5%

33,8%

24,7%

Alumnat repetidor

4.205

55,9

19,5

48,8%

28,8%

17,7%

4,7%

Alumnat no repetidor

60.239

74,2

19,0

16,9%

22,1%

34,9%

26,1%

6.7. RESULTATS SEGONS LES DIVERSES VARIABLES ASSOCIADES
En aquest apartat es presenten de costat, com a resum, les variables associades al rendiment
analitzades fins ara per tal de visualitzar millor quines tenen més incidència en els resultats
obtinguts.
Es tenen en compte les variables associades als centres següents:
•
•

la titularitat
el nivell de complexitat

La variable del nivell
de complexitat del
centre té força
incidència en els
resultats de l’alumnat

Com es pot observar en els quatre gràfics següents, la incidència
de la variable titularitat és molt menor que la de la variable de
nivell de complexitat del centre. En competència en llengua
catalana, la diferència de puntuació entre els centres de
titularitat pública i privada-concertada és de 5 punts, mentre
que la diferència entre els centres de complexitat baixa i alta
és de 13,2 punts. En competència en llengua castellana, les diferències són de 4,9 i 11 punts,
respectivament. En competència matemàtica, les diferències són de 3,9 i 12,4 punts. En
competència en llengua anglesa les diferències són més altes: 8,3 i 20,5 punts, respectivament.
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Gràfic 11. Puntuació mitjana global en competència en llengua catalana segons les
variables associades als centres

Gràfic 12. Puntuació mitjana global en competència en llengua castellana segons les
variables associades als centres
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Gràfic 13. Puntuació mitjana global en competència matemàtica segons les variables
associades als centres

Gràfic 14. Puntuació mitjana global en competència en llengua anglesa segons les
variables associades als centres
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Les variables associades a l’alumnat que es tenen en compte són dues:
•
•

el sexe
la repetició de curs

Com es pot observar en els gràfics que vénen a continuació,
les diferències en els resultats quan se segmenten per sexe són
poc remarcables, mentre que s’observen diferències destacades
entre els resultats de l’alumnat repetidor i el no repetidor.
Aquestes diferències són les següents: competència en llengua
catalana, 15,6 punts; llengua castellana, 13,4 punts; competència
matemàtica, 16,5 punts; llengua anglesa, 18,3 punts.

Les diferències de
resultats més
destacades
s’observen entre
l’alumnat repetidor i
el no repetidor

Gràfic 15. Puntuació mitjana global en competència en llengua catalana segons les
variables associades a l’alumnat
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Gràfic 16. Puntuació mitjana global en competència en llengua castellana segons les
variables associades a l’alumnat

Gràfic 17. Puntuació mitjana global en competència matemàtica segons les variables
associades a l’alumnat
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Gràfic 18. Puntuació mitjana global en competència en llengua anglesa segons les
variables associades a l’alumnat

Totes les variables tingudes en compte en aquest apartat, tant les associades als centres com
les associades a l’alumnat, tenen un comportament molt similar en la competència en llengua
catalana i llengua castellana. Es pot afirmar, doncs, que els centres educatius han aconseguit
compensar parcialment l’efecte que el nivell de complexitat dels centres pot produir en el
resultats de les dues llengües oficials de Catalunya. La mateixa observació
es va fer en els resultats obtinguts en l’avaluació de quart
d’ESO de l’any 2013 (vegeu el número 25 dels Quaderns
Les variables
d’avaluació).
associades al
rendiment tenen un

El comportament de les variables associades en la competència
comportament molt
matemàtica en l’avaluació de sisè d’educació primària del 2013
similar en llengua
és similar al que s’observa en llengua catalana i castellana. Hi ha
catalana, castellana
més diferències en la competència en llengua anglesa, segurament
i matemàtiques
perquè hi ha variables exògenes (assistència a activitats
extraescolars, a colònies en anglès, etc.) que són molt difícils de
controlar pels centres educatius i que tenen un efecte directe en els resultats obtinguts en
aquesta competència.

7. RESULTATS SEGONS EL TERRITORI I LA TIPOLOGIA DELS
CENTRES EDUCATIUS
7.1. RESULTATS AL TERRITORI
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Es consideren àrees territorials de Catalunya els nou serveis territorials del Departament
d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona.
Les taules i els mapes següents mostren les puntuacions obtingudes per les deu àrees
territorials en les competències en llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua
anglesa. Les taules mostren els resultats globals i els percentatges d’alumnat situats en cada
nivell d’assoliment de la competència, mentre que els mapes permeten observar amb un cop
d’ull el percentatge d’alumnat situat al nivell baix d’assoliment de cada competència que hi ha a
cada àrea territorial.
A les taules es pot observar que hi ha cinc o sis àrees territorials per sota de la puntuació
mitjana (cinc en llengua catalana i castellana, sis en matemàtiques i llengua anglesa), encara
que la diferència és sovint d’unes dècimes. La diferència màxima és de 3,1 punts en llengua
catalana, d’1,7 en llengua castellana, de 3,2 en matemàtiques i de 3,8 en llengua anglesa.
Aquesta diferència màxima entre la puntuació mitjana de Catalunya i la d’una àrea territorial
concreta correspon sempre al Servei Territorial de BarcelonaComarques. Les àrees territorials que obtenen la puntuació global
més alta i, conseqüentment, un dels percentatges
d’alumnat més baixos al nivell baix d’assoliment de la
Les puntuacions globals
competència i més alts al nivell alt són el Servei Territorial de
són molt semblants per
Lleida i el de Terres de l’Ebre en llengua catalana. En
tot Catalunya. El sistema
llengua castellana, matemàtiques i llengua anglesa són el
educatiu català
Consorci de Barcelona i el Servei Territorial de Lleida.
contribueix a la cohesió
social del territori

En definitiva, encara que hi hagi alguna zona concreta del
territori que obtingui uns resultats millors o pitjors que les altres
zones, les diferències en els resultats per territori no són
remarcables, de manera que s’observa que el sistema educatiu català contribueix a cohesionar
socialment el territori.
Taula 21. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua catalana per àmbits territorials
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell
baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell
alt

Mitjana de Catalunya

64.467

71,1

15,0

15,2%

23,5%

37,5%

23,8%

Baix Llobregat

7.517

70,2

14,7

15,8%

24,7%

39,2%

20,3%

Barcelona Comarques

7.073

68,0

16,3

20,7%

25,5%

34,7%

19,1%

Catalunya Central

4.606

72,1

15,0

14,5%

22,0%

36,6%

26,9%

Consorci Ed. Barcelona

11.485

73,1

14,4

12,3%

20,9%

38,9%

27,9%

Girona

6.346

71,7

14,7

14,5%

22,3%

38,9%

24,3%

Lleida

3.447

73,8

14,1

10,8%

21,6%

36,5%

31,1%

Maresme-Vallès Oriental

8.163

70,4

14,8

15,8%

25,2%

37,9%

21,1%

Tarragona

5.480

70,2

15,6

17,0%

23,7%

36,6%

22,7%

Terres de l’Ebre

1.483

73,6

13,6

10,3%

22,9%

38,0%

28,8%

Vallès Occidental

8.867

70,5

15,1

15,6%

24,9%

36,8%

22,7%
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Taula 22. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua castellana per àmbits territorials
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell alt

Mitjana de Catalunya

64.640

73,0

14,4

14,2%

23,6%

37,8%

24,4%

Baix Llobregat

7.520

73,2

13,9

13,2%

23,9%

39,0%

23,9%

Barcelona Comarques

7.102

71,3

15,5

17,2%

24,9%

36,5%

21,4%

Catalunya Central

4.627

72,4

15,2

16,1%

23,2%

36,4%

24,3%

Consorci Ed. Barcelona

11.529

75,5

13,5

10,5%

20,5%

39,1%

29,9%

Girona

6.366

72,0

14,5

15,7%

24,3%

38,7%

21,3%

Lleida

3.458

74,6

14,1

12,6%

21,4%

37,6%

28,4%

Maresme-Vallès Oriental

8.184

71,7

14,3

16,0%

25,9%

37,7%

20,4%

Tarragona

5.481

71,8

15,0

16,2%

25,1%

36,2%

22,5%

Terres de l’Ebre

1.479

73,8

13,7

12,2%

24,4%

38,5%

24,9%

Vallès Occidental

8.894

73,3

14,3

13,8%

23,6%

37,2%

25,4%

Taula 23. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència matemàtica per àmbits territorials
Mitjanes globals

% d’alumnat situat a cada tram de competència

n

Mitjana

Mitjana de Catalunya

64.860

76,3

Desviació
típica
17,5

15,0%

Nivell
mitjà-baix
21,8%

Nivell
mitjà-alt
38,0%

Baix Llobregat

7.549

76,1

17,2

15,1%

22,5%

38,4%

24,0%

Barcelona Comarques

7.158

Catalunya Central

4.626

73,1

18,8

19,8%

23,8%

36,2%

20,2%

76,0

17,8

15,5%

21,5%

37,7%

25,3%

Consorci Ed. Barcelona

11.593

78,0

16,7

12,7%

20,1%

39,0%

28,2%

Girona

6.390

75,6

17,8

16,0%

22,5%

36,6%

24,9%

Lleida

3.466

78,0

17,1

12,6%

20,8%

37,3%

29,3%

Maresme-Vallès Oriental

8.199

76,0

17,5

15,2%

22,4%

38,1%

24,3%

Tarragona

5.495

75,7

17,9

16,2%

21,4%

38,2%

24,2%

Terres de l’Ebre

1.484

77,9

16,9

13,2%

21,0%

36,3%

29,5%

Vallès Occidental

8.900

77,0

17,1

13,6%

21,6%

38,9%

25,9%

Nivell baix

Nivell alt
25,2%

Taula 24. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els nivells de
competència en llengua anglesa per àmbits territorials
Mitjanes globals

% d’alumnat a cada tram de competència

n

Mitjana

Desviació
típica

Nivell
baix

Nivell
mitjà-baix

Nivell
mitjà-alt

Nivell
alt

Mitjana de Catalunya

64.444

73,0

19,5

19,0%

22,5%

33,8%

24,7%

Baix Llobregat

7.524

71,5

19,6

20,7%

23,9%

33,9%

21,5%

Barcelona Comarques

7.126

69,2

20,7

24,7%

24,2%

31,6%

19,5%

Catalunya Central

4.637

72,0

19,7

20,0%

23,7%

33,2%

23,1%

Consorci Ed. Barcelona

11.500

76,5

18,9

14,7%

19,1%

34,3%

31,9%

Girona

6.175

72,7

19,0

19,1%

23,6%

34,1%

23,2%

Lleida

3.436

77,3

18,3

13,4%

17,8%

36,6%

32,2%

Maresme-Vallès Oriental

8.195

73,2

19,0

18,0%

23,7%

34,1%

24,2%

Tarragona

5.484

70,9

19,8

22,2%

23,4%

33,7%

20,7%

Terres de l’Ebre

1.479

75,2

17,7

13,7%

24,2%

37,2%

24,9%

Vallès Occidental

8.888

72,6

19,7

19,6%

23,1%

33,0%

24,3%
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Els quatre mapes següents permeten observar la distribució territorial de l’alumnat ubicat en el
nivell baix de cada competència. En competència en llengua catalana, la major part del territori
té un percentatge d’alumnat situat per sota del 15% en el nivell que marca el no assoliment de
la competència. El Servei Territorial del Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Oriental, el
Vallès Occidental i Tarragona presenten un percentatge entre el 15 i el 20%, mentre que l’únic
territori que el supera és el del Servei Territorial de Barcelona-Comarques.
Mapa 1. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell
competència en llengua catalana

baix d’assoliment de la

Percentatge d’alumnat ubicat al nivell
baix d’assoliment de la competència
Nivell baix: fins al 15%
Nivell baix: (15%-20%]
Nivell baix: més del 20%

El mapa que correspon a la competència en llengua castellana mostra que el territori acolorit de
color blau fosc és menor que en competència en llengua catalana. Ara bé, aquí no hi ha cap
territori amb un percentatge superior al 20% d’alumnat situat en el nivell que marca el no
assoliment de la competència.
Mapa 2. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell
competència en llengua castellana

baix d’assoliment de la

Percentatge d’alumnat ubicat al nivell
baix d’assoliment de la competència
Nivell baix: fins al 15%
Nivell baix: (15%-20%]
Nivell baix: més del 20%
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El mapa que correspon a la competència matemàtica és pràcticament idèntic al que correspon
a la competència en llengua castellana. L’única diferència és el color del Servei Territorial del
Baix Llobregat, que supera en una dècima el percentatge del 15% d’alumnat situat al nivell baix
d’assoliment de la competència matemàtica.
Mapa 3. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell
competència matemàtica

baix d’assoliment de la

Percentatge d’alumnat ubicat al nivell
baix d’assoliment de la competència
Nivell baix: fins al 15%
Nivell baix: (15%-20%]
Nivell baix: més del 20%

En el mapa que correspon a la competència en llengua anglesa, la zona territorial amb un
percentatge d’alumnat superior al 20% situat al nivell que marca el no assoliment de la
competència és la més àmplia dels quatre mapes. El Servei Territorial del Baix Llobregat, el de
Barcelona-Comarques i el de Tarragona superen aquest percentatge. Els percentatges del
Servei Territorial del Vallès Occidental (19,6%) i el de la Catalunya Central (20,0%) hi són molt
propers.
Mapa 4. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell
competència en llengua anglesa

baix d’assoliment de la

Percentatge d’alumnat ubicat al nivell baix
d’assoliment de la competència
Nivell baix: fins al 15%
Nivell baix: (15%-20%]
Nivell baix: més del 20%
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7.2. RESULTATS SEGONS LA TIPOLOGIA DELS CENTRES EDUCATIUS
En aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts per cinc centres seleccionats de manera
aleatòria, que pertanyen a una mateixa zona geogràfica i a un mateix nivell de complexitat (alta
i baixa). Són un exemple il·lustratiu que les diferències socioeconòmiques no sempre i a tot
arreu determinen els resultats educatius. Així doncs, es donen els resultats d’uns centres reals
—que anomenem A, B, C, D i E— en cada una de les competències avaluades. En el nivell de
complexitat alta, els centres A, C i E són de titularitat pública i els centres B i D de titularitat
privada-concertada. En el nivell de complexitat baixa, els centres de titularitat pública són el B i
el C.
Les taules següents mostren que els centres tenen incidència en els resultats de l’alumnat, atès
que en una mateixa zona geogràfica i en un mateix nivell de complexitat es donen diferències
de resultats remarcables, independentment de la titularitat pública o privada-concertada dels
centres. Això vol dir que variables com el funcionament del centre, el paper dinamitzador i
orientador de l’equip directiu i l’equip docent, les pràctiques pedagògiques o el clima escolar
han de tenir alguna cosa a veure amb els resultats d’un alumnat de característiques
possiblement força similars.
Taula 25. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat alta.
Competència en llengua catalana

Titularitat

Puntuació
mitjana

Centre A

Pública

75,6

Centre B

Privada-concertada

67,6

Centre C

Pública

67,4

Centre D

Privada-concertada

66,0

Centre E

Pública

58,2

Puntuació mitjana global
centres complexitat alta

Puntuació mitjana de
Catalunya

62,6

71,1

Taula 26. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat alta.
Competència en llengua castellana

Titularitat

Puntuació
mitjana

Centre A

Pública

80,3

Centre B

Privada-concertada

72,5

Centre C

Pública

70,8

Centre D

Privada-concertada

66,0

Centre E

Pública

61,7

Puntuació mitjana global
centres complexitat alta

Puntuació mitjana de
Catalunya

66,2

73,0

Taula 27 – Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat alta.
Competència matemàtica
Titularitat

Puntuació
mitjana

Centre A

Pública

82,8

Centre C

Pública

73,7

Centre D

Privada-concertada

72,9

Centre B

Privada-concertada

66,3

Centre E

Pública

63,3
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Puntuació mitjana global
centres complexitat alta

Puntuació mitjana de
Catalunya

68,7

76,3
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Taula 28 – Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat alta.
Competència en llengua anglesa
Titularitat

Puntuació mitjana

Centre A

Pública

74,5

Centre C

Pública

64,6

Centre B

Privada-concertada

64,0

Centre E

Pública

50,5

Centre D

Privada-concertada

49,5

Puntuació mitjana global
centres complexitat baixa

Puntuació mitjana de
Catalunya

61,4

73,0

La puntuació mitjana global obtinguda pels centres de complexitat alta és inferior a la puntuació
mitjana global de Catalunya en totes les competències avaluades. Les diferències són de 8,5
punts en llengua catalana, 6,8 punts en llengua castellana, 7,6 punts en matemàtiques i 11,6 en
llengua anglesa. En totes les competències avaluades hi ha un centre que obté una puntuació
mitjana superior a la mitjana de Catalunya: és el centre A, de titularitat pública. En la majoria de
les competències avaluades hi ha dos centres situats per sota de la mitjana obtinguda pels
centres de complexitat alta. L’excepció és la llengua catalana, on el nombre de centres
disminueix a un. D’aquests dos centres, un és de titularitat pública (el centre E) i l’altre de
titularitat privada-concertada (el centre D o B, segons la competència).
La diferència de puntuació entre el centre que obté la puntuació
mitjana més alta i el que l’obté més baixa és força
Els centres de
homogènia en totes les competències, excepte en la llengua
complexitat alta i de
anglesa. Com es pot observar, en llengua catalana hi ha una
titularitat pública
diferència de 17,4 punts entre el centre que obté la màxima
poden presentar
puntuació (75,6) i el que n’obté la mínima (58,2), centres
resultats per sobre de
que són tots dos de titularitat pública. En llengua castellana
la mitjana global de
hi ha una diferència de 18,6 punts entre el centre que obté la
Catalunya
màxima puntuació (80,3) i el que n’obté la mínima (61,7),
centres que també són de titularitat pública. En matemàtiques
hi ha una diferència de 19,5 punts entre el centre que obté la màxima
puntuació (82,8) i el que n’obté la mínima (63,3), també de titularitat pública. La diferència
augmenta en llengua anglesa, ja que hi ha 25,0 punts de diferència entre el centre (públic) amb
la puntuació més alta (74,5) i el centre (privat-concertat) amb la puntuació més baixa (49,5).
Taula 29. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat
baixa. Competència en llengua catalana

Titularitat

Puntuació mitjana

Centre A

Privada-concertada

80,1

Centre B

Pública

79,3

Centre C

Pública

73,7

Centre D

Privada-concertada

73,3

Centre E

Privada-concertada

69,8

Puntuació mitjana global

Puntuació mitjana de

centres complexitat baixa

Catalunya

75,8

71,1
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Taula 30. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat
baixa. Competència en llengua castellana
Titularitat

Puntuació mitjana

Centre A

Privada-concertada

80,6

Centre B

Pública

79,9

Centre E

Privada-concertada

79,3

Centre C

Pública

72,7

Centre D

Privada-concertada

71,2

Puntuació mitjana global
centres complexitat
baixa

Puntuació mitjana de
Catalunya

77,2

73,0

Taula 31. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat
baixa. Competència matemàtica

Titularitat

Puntuació mitjana

Centre B

Pública

85,4

Centre E

Privada-concertada

85,3

Centre C

Pública

80,6

Centre D

Privada-concertada

80,1

Centre A

Privada-concertada

77,5

Puntuació mitjana global
centres complexitat baixa

Puntuació mitjana de
Catalunya

81,1

76,3

Taula 32. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat
baixa. Competència en llengua anglesa
Titularitat

Puntuació mitjana

Centre B

Pública

86,6

Centre E

Privada-concertada

86,0

Centre A

Privada-concertada

74,5

Centre C

Pública

74,4

Centre D

Privada-concertada

72,5

Puntuació mitjana global
centres complexitat baixa

Puntuació mitjana de
Catalunya

81,9

73,0

La puntuació mitjana global obtinguda pels centres de complexitat baixa és superior a la
puntuació mitjana global de Catalunya en totes les competències avaluades. La diferència és
molt homogènia en llengua catalana (4,7 punts), llengua castellana (4,2 punts) i matemàtiques
(4,8 punts), mentre que augmenta lleugerament en llengua anglesa (8,9 punts). En cada
competència hi ha dos o tres centres amb puntuacions mitjanes inferiors a la puntuació mitjana
global obtinguda per tots els centres de complexitat baixa, encara que s’ha de remarcar que de
vegades la diferència és molt lleugera (com en matemàtiques).
Són dos centres privats-concertats (D, E) i un de públic (C) en
llengua catalana, un de públic (C) i un de privat-concertat
Els centres de complexitat
(D) en llengua castellana, un de públic (C) i dos de privatsbaixa redueixen les
concertats (D, A) en matemàtiques i dos de privatsdiferències de punts entre
concertats (A, D) i un de públic en llengua anglesa (C).
el centre que obté la
La diferència de punts entre el centre que obté la
puntuació mitjana més alta i el que l’obté més baixa
s’ha reduït considerablement respecte de la diferència
observada en els centres de complexitat alta. La diferència
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màxima puntuació i el que
n’obté la mínima, en
comparació amb els
centres de complexitat alta
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més notable es dóna, un altre cop, en la llengua anglesa. Així, en llengua catalana hi ha una
diferència de 10,3 punts entre el centre que obté la màxima puntuació (80,1) i el que n’obté la
mínima (69,8), centres que són tots dos de titularitat privada-concertada. En llengua castellana
hi ha una diferència de 9,4 punts entre el centre que obté la màxima puntuació (80,6) i el que
n’obté la mínima (71,2), centres que també són de titularitat privada-concertada. En
matemàtiques hi ha una diferència de 7,9 punts entre el centre que obté la màxima puntuació
(85,4) i el que n’obté la mínima (77,5), el primer dels quals és de titularitat pública i el segon,
privada-concertada. En llengua anglesa, hi ha 14,1 punts de diferència entre el centre (públic)
amb la puntuació més alta (86,6) i el centre (privat-concertat) amb la puntuació més baixa
(72,5).

8. PERCEPCIONS DE L’ALUMNAT
Una de les novetats d’aquest curs és la inclusió de dues preguntes addicionals, al final de cada
una de les proves, per conèixer la percepció de l’alumnat sobre la dificultat de les proves i la
seva actitud envers les competències avaluades (taula núm. 33). La resposta s’articula a
través d’una escala de quatre opcions, que van del molt fàcil al molt difícil en la primera
pregunta i del gens al molt en la segona.
Taula 33. Preguntes sobre la percepció de l’alumnat
Pregunta 1

Com valores la dificultat de la prova?

Pregunta 2

T’agrada fer activitats de llengua catalana?
llengua castellana?
matemàtiques?
llengua anglesa?

Davant de la pregunta “Com valores la dificultat de la prova?”, la majoria de l’alumnat amb
correcció externa pensa que les proves de llengua catalana i llengua castellana són fàcils
(68,0% i 64,0%). Prop d’un 20,0% les considera difícils (22,6% en llengua catalana i 20,0% en
llengua castellana). Convé destacar que el 14,4% valora la prova de llengua castellana com a
molt fàcil, mentre que la xifra en llengua catalana és del 8,5%. La percepció que les proves de
llengua catalana i llengua castellana són molt difícils està poc estesa (1,6% en llengua
castellana i 0,9% en llengua catalana).
En competència matemàtica, la major part de l’alumnat considera que la prova és fàcil (44,2%),
però amb una proporció inferior a l’observada en llengua catalana i llengua castellana. En
canvi, el percentatge d’alumnat que valora la prova com a difícil arriba fins al 32,8%. Als
extrems, hi ha el 6% de l’alumnat que afirma que la prova de matemàtiques és molt difícil i el
17,0% que la considera molt fàcil.
En llengua anglesa, la distribució de l’alumnat en les categories
mitjanes és més equilibrada: si bé el 38,8% pensa que la
prova és fàcil, el 30,8% la veu difícil. Els percentatges
baixen a les categories extremes, ja que el 19,9% de
l’alumnat considera que la prova és molt fàcil, mentre que
el 10,5% la considera molt difícil.

En general, en llengua
catalana i castellana no
hi ha diferències
remarcables en els
resultats segons el grau
de dificultat percebuda
de les proves

En analitzar les puntuacions de l’alumnat en llengua
catalana i llengua castellana segons la percepció de dificultat
de les proves, s’evidencia que no hi ha diferències remarcables
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en el rendiment dels diferents grups, excepte en el cas dels que la perceben com a molt difícil.
Amb tot, aquesta dada s’ha d’interpretar amb cautela a causa del baix nombre d’alumnes que
creuen que les proves de llengua són molt difícils.

Puntuació mitjana

Gràfic 19. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua catalana
100
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0

73,9

72,7

66,9

71,1
60,1

Molt fàcil
(n=5252)

Fàcil
(n=41866)

Difícil
(n=13913)

Molt difícil
(n=505)

Mitjana Llengua catalana

Gràfic 20. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua castellana

En competència matemàtica i llengua anglesa sí que s’observen diferències destacades
segons el grau de dificultat percebuda. Per exemple, en matemàtiques, la distància entre la
puntuació de l’alumnat que qualifica la prova de molt fàcil i la de l’alumnat que la veu molt difícil
és de 23,4 punts. En llengua anglesa, la diferència s’amplia fins als 28,8 punts.
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Gràfic 21. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Matemàtiques

Gràfic 22. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua anglesa

Davant de la pregunta de si els agrada fer activitats de la competència
avaluada, s’observa que prop de la meitat de l’alumnat que ha
En competència
respost aquesta pregunta afirma que fer activitats de llengua
matemàtica i llengua
catalana i llengua castellana els agrada bastant (55,5% en
anglesa sí que
llengua catalana, 47,4% en llengua castellana). En canvi, hi ha
s’observen diferències
pocs alumnes a qui no agrada gens fer activitats d’aquestes
destacades en la
competències (4,5% en llengua catalana i 6,6% en
puntuació mitjana segons
llengua castellana), mentre que el percentatge dels que els
el grau de dificultat
agrada molt augmenta fins al 20% (19,4% en llengua catalana i
percebuda
22,5% en llengua castellana).
Tant en matemàtiques com en llengua anglesa, els percentatges
d’alumnat a qui agrada bastant o molt fer activitats d’aquestes competències estan equilibrats.
Al 35,4% de l’alumnat li agrada bastant fer activitats de matemàtiques i al 34,9% de llengua
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anglesa. Al 35,8% li agrada molt fer activitats de matemàtiques i al 30,0% de llengua anglesa.
Paradoxalment, llengua anglesa i matemàtiques també són les competències que generen més
opinions negatives entre l’alumnat que ha fet les proves: un 8,1% declara que no li agrada gens
fer activitats de matemàtiques i un 13,9% ho afirma de la llengua anglesa.
Taula 34. Gust per les activitats relacionades amb les competències avaluades
T’agrada fer activitats de les competències següents?
Llengua catalana

Llengua castellana

Matemàtiques

Llengua anglesa

n*

%

n*

%

n*

%

n*

%

Gens

2.787

4,5%

4.103

6,6%

5.087

8,1%

8.481

13,9%

Poc

12.666

20,6%

14.648

23,5%

12.994

20,7%

13.231

21,7%

Bastant

34.200

55,5%

29.522

47,4%

22.253

35,4%

21.271

34,9%

Molt

11.953

19,4%

13.968

22,5%

22.531

35,8%

17.933

30,0%

* No contesta:
Llengua catalana: 2.861 / Llengua castellana: 2.399 / Matemàtiques: 1.995 / Llengua anglesa: 3.528

9. CONCLUSIONS
Una primera anàlisi dels resultats obtinguts per l’alumnat en la prova de sisè d’educació
primària del curs 2012-2013 permet de plantejar les conclusions i reflexions següents:
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•

El curs 2012-1013 s’han introduït canvis a les proves: augment del nivell d’exigència,
ítems amb diferents nivells de dificultat, ítems per avaluar la reflexió i valoració. Tot i
aquests canvis, els resultats són els que s’esperaven.

•

En competència en llengua catalana i llengua
castellana, els resultats són positius i similars entre
ambdues llengües (71,1 i 73,0).

•

Els resultats més positius corresponen a la
competència matemàtica, amb una puntuació mitjana
de 76,3. La puntuació mitjana en competència en
llengua anglesa és de 73,0 punts, com en llengua
castellana (al marge del nivell d’exigència de les proves
de llengües estrangeres).

•

En llengua castellana i matemàtiques, la proporció d’alumnat
situat al nivell baix d’assoliment de la competència satisfà l’objectiu del Pla per a la
reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 (que estipula que el percentatge
d’alumnat que no assoleix la competència no ha de superar el 15%). En llengua
castellana el percentatge és del 14,2% i en matemàtiques del 15%.

•

La proporció d’alumnat situat al nivell baix d’assoliment és del 15,2% en llengua
catalana i del 19% en llengua anglesa.

•

En totes les competències, el percentatge d’alumnat situat al nivell alt d’assoliment
supera l’objectiu del 15% fixat al Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya
2012-2018. Llengua catalana, 23,8%; llengua castellana, 24,4%; matemàtiques, 25,2%;
llengua anglesa, 24,7%.

Com ja és habitual en els
estudis d’avaluació, els
resultats equilibrats en
llengua catalana i
castellana evidencien que
el sistema educatiu català
proporciona un
coneixement equiparable
de les dues llengües
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•

L’expressió escrita continua obtenint resultats més baixos que la comprensió lectora,
tant en llengua catalana com en llengua castellana. La diferència és de 7,4 punts en
llengua catalana i de 10,3 en llengua castellana. La puntuació més baixa correspon a
l’ortografia.

•

En competència matemàtica, la dimensió que mostra una puntuació més alta és la de
numeració i càlcul (79,3), seguida per la dimensió d’espai, mesura i gràfics (76,5) i per
la dimensió de relacions i canvi (72,5). Aquesta darrera és l’única que té una puntuació
per sota de la mitjana global (76,3).

•

En competència en llengua anglesa, la comprensió oral (78,6) i la comprensió lectora
(75,5) són les dimensions que obtenen les puntuacions més altes, per sobre de la
mitjana global (73,0). L’expressió escrita, avaluada per primer cop aquest any, és la
que obté els resultats més baixos (64,9).

•

Els centres públics obtenen puntuacions mitjanes inferiors a les dels centres de
titularitat privada-concertada en totes les competències avaluades.

•

Les diferències en els resultats per nivell de complexitat dels centres són majors que
les observades segons la titularitat. El nivell de complexitat de
centre condiciona molt els resultats. Com més alt és el nivell
El nivell de
de complexitat, més baix és el resultat global del centre.
complexitat dels
centres educatius
condiciona molt els
resultats de
l’alumnat

•

Les diferències en la puntuació mitjana entre nois i noies
són molt baixes. Hi ha uns 2 punts de diferència en
llengua catalana, castellana i matemàtiques i 5,5 punts en
llengua anglesa. Només en matemàtiques les diferències
són a favor dels nens.

•

El fet d’haver repetit algun curs és la variable associada a l’alumnat que introdueix més
diferències en els resultats. Hi ha una diferència de més de 10 punts en totes les
competències avaluades entre l’alumnat repetidor i el que no ho és: 15,6 punts en
llengua catalana, 13,4 punts en llengua castellana, 16,5 punts en matemàtiques i 18,3
en llengua anglesa.

•

Els resultats en cada una de les competències avaluades són equilibrats per territoris,
de manera que es pot afirmar que el sistema educatiu català contribueix a la cohesió
social de tot el territori de Catalunya.

•

Els centres educatius tenen incidència en els resultats de l’alumnat, ja que centres
d’una mateixa zona geogràfica i d’un mateix nivell de complexitat poden presentar uns
resultats molt diferents.

•

La majoria de l’alumnat pensa que les proves de llengua catalana i de llengua
castellana són fàcils (68,0% i 64,0%).

•

En competència matemàtica, la major part de l’alumnat considera que la prova és fàcil
(44,2%), però amb una proporció inferior a l’observada en llengua catalana i llengua
castellana.

•

En llengua anglesa, si bé el 38,8% de l’alumnat pensa que la prova és fàcil, el 30,8% la
veu difícil.
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•

Prop de la meitat dels alumnes que han respost aquesta pregunta afirmen que fer
activitats de llengua catalana i llengua castellana els agrada bastant.

•

Les matemàtiques i la llengua anglesa són les competències que generen opinions més
polaritzades entre l’alumnat.

La competència
matemàtica i la
competència en llengua
anglesa són les dues que
generen les opinions més
polaritzades entre l’alumnat
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REVISTA DE LLIBRES

A banda dels beneficis que aporta a la salut, la pràctica de
l’educació física a l’escola aporta coneixements i habilitats
transferibles a d’altres matèries i a la vida quotidiana, com
són el treball en equip, el joc net, el respecte a les normes,
etc. És per això que la promoció de l’activitat física ha anat
adquirint cada vegada més importància a nivell europeu,
sobretot a partir del Tractat de Lisboa 2009.
L’informe elaborat per Eurydice, L’educació física i l’esport a
les escoles d’Europa, presenta la situació de l’educació física
i l’esport a les escoles de trenta països europeus. L’informe
és el primer intent de la Comissió Europea d’identificar les
principals fortaleses i preocupacions en aquest àmbit.

Physical Education and Sport
at School in Europe, Eurydice,
març de 2013.
http://eacea.ec.europa.eu/educ
ation/eurydice/documents/the
matic_reports/150EN.pdf

Algunes de les conclusions de l’informe són que el nombre
d’hores d’educació física que s’imparteix és baix, comparat
amb el que correspon a d’altres assignatures; que a Europa
està molt estesa la pràctica d’algun tipus d’esport com a
activitat extraescolar; o que molts països europeus han posat
en marxa reformes de l’educació física.
A Eslovènia, per exemple, s’anima el professorat d’altres
assignatures a interrompre les classes ocasionalment per
dedicar “un minut per a la salut”, en què l’alumnat fa activitats
motrius i es relaxa.
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El volum analitza com el pressupost públic destinat a
l’educació s’ha vist afectat a tot Europa per la pitjor crisi
econòmica soferta en els darrers 50 anys. L’estudi té en
compte les tendències en despeses educatives durant el
període 2000-2012 i examina l’impacte que la crisi financera i
econòmica ha tingut en els diferents països d’Europa durant
els anys 2011 i 2012. Els nivells educatius analitzats van des
de preescolar fins a l’educació d’adults.
L’anàlisi comparativa s’estructura en cinc capítols, dos dels
quals tenen a veure amb els canvis globals soferts pels
pressupostos educatius mentre que els altres tres són
capítols temàtics que avaluen l’impacte de la recessió en tres
pilars de l’educació com són els recursos humans, les
infraestructures i l’ajuda econòmica a l’alumnat.

Funding of Education in
Europe 2000-2012: The Impact
of the
Economic
Crisis,
Eurydice, març de 2013.
http://eacea.ec.europa.eu/educ
ation/eurydice/documents/the
matic_reports/150EN.pdf
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El primer capítol presenta el context econòmic en què els
països europeus han hagut de gestionar les finances
públiques. El segon capítol és una anàlisi profunda dels
canvis soferts per la despesa pública en educació i de
l’evolució dels pressupostos educatius de cada país. El
capítol tercer analitza les tendències del finançament dels
recursos humans en els diferents països europeus. S’hi
estudia, per exemple, si el canvi en el nombre de professorat
té a veure amb l’evolució demogràfica de la població
estudiantil o també amb la crisi econòmica. El capítol quart
analitza si les fusions i tancaments d’escoles tenen a veure
amb la crisi. També s’hi estudien els pressupostos per a
infraestructures i per a programes específics de suport
educatiu. Per acabar, el capítol cinquè analitza les últimes
tendències en el finançament educatiu i els canvis de les
polítiques educatives per a l’ajuda econòmica als estudiants.
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25 L’avaluació de quart d’ESO 2013. Abril de 2013
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23 L’avaluació de sisè d’educació primària 2012. Setembre 2012
22 L’avaluació de quart d’ESO 2012. Abril de 2012

Col·lecció «Documents»
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http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
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