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Els resultats es valoren de 0 a 100 i
s’agrupen en quatre nivells: alt, mitjà-
alt, mitjà-baix i baix (no assoleix les
competències mínimes). A l’informe
PISA hi ha nou nivells.

“Suspensos” en centres de
nivell socioeconòmic baix

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

A l voltant d’un 20%
dels alumnes que
estan a punt d’aca-
bar el cicle d’edu-
cació secundària
obligatòria (ESO)

no assoleixen les competències
bàsiques en almenys dues matè-
ries considerades essencials. Ai-
xò es desprèn de l’avaluació ex-
terna feta el mes de febrer pas-
sat als alumnes matriculats de
quart curs d’ESO. Dels 64.515
alumnes d’aquest curs a Catalu-
nya, van fer la prova 59.423
alumnes (92,1%), mentre que la
resta no va fer-la o la va corregir
personal del mateix centre, amb
la qual cosa va quedar invalida-
da. És d’aquest total d’alumnes
d’on surt aquest percentatge
d’alumnes que no supera les
competències bàsiques i que su-
posa uns 11.500 estudiants.
La consellera d’Ensenyament,

Irene Rigau, va detallar ahir en
roda de premsa a Barcelona els
resultats d’aquestes proves. El
fracàs escolar més important es
troba en matemàtiques, en què
un 24%dels alumnes obté un ni-
vell “molt baix”, que es conside-
ra que es troba per sota de les
competències mínimes. A més,
un altre 22,8% es queda amb un
nivell suficient, que no pot inter-
pretar-se com un aprovat, ja que
en aquest tipus de proves no es
valora el conjunt del pla d’estu-
dis de la matèria. Joan Mateo,
president del Consell Superior
d’Avaluació, va qualificar de “ni-
vell unamica preocupant” els re-
sultats en matemàtiques. Les
dadesmés dolentes procedeixen
de l’àrea d’espai, forma imesura,
cosa que s’entén per geometria,
en què un 41,2% no arriba a les
competències bàsiques (això
significa uns 24.500 estudiants)
i en conjunt la mitjana es queda
en un 51,5%. En numeració i
càlcul, hi ha un 28,7% de fracàs.
Més preocupants són encara

els resultats d’aquesta matèria
als centres situats en zones de ni-
vell socioeconòmic baix, ja que

allà un 45,4% no supera aquests
mínims. Les diferències són al-
tes també entre els centres pú-
blics (30,5%deno superats) i pri-
vats (14,6%). I es confirma una
dada ja apuntada en altres ava-
luacions: les noies, que en ge-
neral obtenen millors resultats
que els nois en les altres matèri-
es, en matemàtiques es troben
set punts per sota. La diferència
de sexe continua existint en l’àm-
bit científic, i això es tradueix
més tard en la presènciamassiva
de nois en les carreres d’enginye-
ria i d’altres d’àmbit tecnològic.
Resultats poc encoratjadors

també en llengua anglesa. Un
23,7% no assoleix les competèn-

cies mínimes, cosa que significa
que no per molt que es comenci
abans se supera aquest dèficit en
llengua estrangera. Els resultats
en centres d’entorn socioeconò-
mic baix són molt pitjors: un
46,3% no supera els mínims. Ai-
xò confirma unes diferències ca-
da vegada més dramàtiques en
funció de l’entorn, a la qual cosa
sens dubte ha contribuït l’arriba-

da d’alumnes immigrants amb
dificultats d’integració, encara
que les dades ara recollides no
consideren aquesta variant. Tot
i així, s’aprecia una millora en la
comprensió oral de l’anglès (no-
més un 11,4%de fracàs) i de com-
prensió lectora (17,1%), que de-
mostra almenys certa familiari-
tat dels adolescents amb l’anglès
parlat i escrit. Per la consellera
IreneRigau aquesta dada confir-
ma l’oportunitat d’haver intro-
duït fa ja alguns anys una prova
de comprensió oral a la selectivi-
tat. “Només Catalunya i Galícia
tenen aquesta prova”, va dir, i va
recordar que el ministeri havia
plantejat introduir una prova
d’expressió oral a les PAU i l’ha
suspès.
Una altra cosa és l’expressió

escrita en anglès. Aquí un 41,9%
dels alumnes no supera les com-
petències i en el conjunt de tots
els alumnes la mitjana és de 51,9
(sobre 100).
Per als alumnes que tenen el

francès com a primera llengua,
els resultats sónmoltmillors. Pe-
rò es tracta d’una mostra petita,
amb alumnes molt motivats i
una llenguamés propera a la prò-
pia. Només un 7,1% d’alumnes
no n’assoleixen les competènci-
es bàsiques. Tot i així, aquest per-

centatge creix al 31,6% si només
es té en compte l’expressió escri-
ta. També es va avaluar un cen-
tre de la Val d’Aran que ensenya
en aranès, però com que era
l’únic no s’han fet públiques les
dades, ja que es coneixeria la se-
va situació en relació amb lamit-
jana catalana.
Els resultats en llengua catala-

na i castellana són molt similars,

tal com ja s’ha reflectit en altres
estudis, cosa que torna a desmen-
tir les afirmacions que el castellà
estàmés abandonat en l’ensenya-
ment. Un 15,9% dels alumnes
obté un nivell molt baix i un
18,2% un nivell mitjà-baix en ca-
talà i un 14,1% un nivell molt
baix i un 17,1%mitjà-baix en cas-
tellà. Sorprèn que en català el

gran problema sigui l’expressió
escrita, que “suspèn” un 22,2%,
mentre que en castellà només
l’11,9%. En comprensió lectora,
però, els resultats són millors en
català que en castellà.
Undetall revelador de la situa-

ció lingüística a Catalunya és
que en centres d’entorn socioe-
conòmic baix els resultats en
llengua catalana són bastantmés

dolents, la qual cosa probable-
ment indica que són zones on no
es parla aquesta llengua. Mal-
grat la immersió des de primària
i el fet que el català ha estat llen-
gua vehicular de l’ensenyament
per a aquests alumnes, el pes de
la família i el barri dificulten
aquest aprenentatge. En aques-
tes zones geogràfiques el nivell
de fracàs s’eleva a més de la ter-
cera part dels alumnes (34,3%
del total). En castellà, el fracàs
és d’un 29,1% en aquestes àrees,
mentre que en entorns socioeco-
nòmics alts només un 5,7%no as-
soleix aquestes competències.
La diferència de resultats en-

tre centres públics i privats és si-
milar tant en català comen caste-
llà: onze punts a favor dels se-
gons. Als centres privats només
un 7,3% dels alumnes no arriba a
aquest nivell mínim. Les noies
aproven més en les dues llen-
gües, si bé en català les diferènci-
es són menors.
Encara que aquestes proves

no tenen un efecte acadèmic, els
resultats s’integren als proces-
sos ordinaris d’avaluació i pot
ser que els professors de cada
una de les matèries els tinguin
en compte.c

NIVELL BAIX I NOTA MITJANA

MATEMÀTIQUES

Uns 24.500 alumnes
no superen el nivell
mínim en l’àrea
de geometria

11.500alumnes
noassoleixenels

Avaluació externa del sistema educatiu

LLENGUA ANGLESA

Bon nivell de
comprensió oral
i mal resultat en
expressió escrita

MÍNIMS
Matemàtiques i anglès obtenen a Catalunya

els resultats més dolents en la prova de 4t d’ESO

EL MÉS PREOCUPANT

Tendències

Les dades dels 59.423
alumnes de 4t d’ESO


