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Un 18,54% no va assolir
el nivell mínim. Dos anys
abans eren un 24,2% els
que no hi arribaven

Malgrat el 21,8% d’alumnes
sense nivell mínim, es va
apreciar una millora important

Uns 13.818 alumnes (el 22,6%)
estaven a punt de passar
a primer d’ESO sense el nivell
mínim de català

Malgrat la millora respecte a
avaluacions anteriors, hi havia 13.644
alumnes (22,2%) sense el nivell mínim

ROSER VILALLONGA / ARXIU

L’AVALUACIÓ
DE 6è CURS DE
PRIMÀRIA (2011)

Llengua castellana

LaLOE impedeix fer rànquings

Llengua catalanaLlengua anglesa

]Des d’ahir, els directors
dels centres de secundà-
ria disposen dels resultats
obtinguts pels alumnes de
4t d’ESO, de manera indi-
vidual i col·lectiva, i tam-
bé coneixen la distribució
percentual de l’alumnat
en cadascun dels quatre
nivells, en comparació
amb els resultats del seu
entorn immediat i dels
del conjunt de Catalunya.
Després de la Setmana
Santa, el centre comunica-
rà les dades als alumnes i
a les famílies a través dels
tutors, si bé en aquest cas
només coneixeran les da-
des individuals.
El claustre de profes-

sors i el Consell Escolar
també tenen dret a conèi-
xer les dades globals i
comparatives. Els pares
hi poden accedir a través
dels seus representants,
però si ho demanen al
centre difícilment ho ob-

tindran. De la mateixa
manera, uns pares que
vulguin matricular el fill
en un institut o centre
privat no tenen dret a
conèixer aquestes dades
comparatives. Segons la
consellera, la causa rau
en l’article 144.3 de la llei
orgànica d’Educació
(LOE) de l’any 2006.
Aquest article deixa clar
que la realització de pro-
ves externes no podrà
comportar la confecció de
rànquings de centres. Tot
i així, la presidenta de la
Comunitat de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha
anunciat la intenció de
donar a conèixer aquests
rànquings.
Preguntada la conse-

llera sobre la seva opinió
sobre els rànquings, va
assenyalar que ha encar-
regat al Consell Superior
d’Avaluació del Sistema
Educatiu, que presideix

Joan Mateo, que analitzi
si en aquells països com
la Gran Bretanya on es
publiquen des de fa anys
han suposat una millora
de la qualitat. A parer de
la consellera no és clar
que això sigui així i, en
canvi, produeix amb tota
seguretat un efecte de
concentració de l’alum-
nat en aquells centres
que obtenen qualificaci-
ons més altes, “tot i que
ningú no garanteix que
l’any següent es mantin-
gui el nivell”. I a tall
d’exemple va recordar
“els famosos rànquings
que ha estat publicant
durant anys el suplement
de Le Monde de l’Educa-
ció, sense que això hagi
suposat cap millora per a
aquells centres dels extra-
radis de les grans ciutats,
més aviat al contrari, ja
que n’han fugit els millors
alumnes.

Matemàtiques

L’avaluació. Alumnes de
l’institut Eduard Fontse-
rè, de l’Hospitalet,
durant la prova

Entre els canvis de l’ESO, Rigau proposa
establir itineraris en un o dos cursos

Unahoramés
dematemàtiques
J. PLAYÀ Barcelona

L a primera reacció de la
consellera Irene Rigau
després de conèixer les
dades de l’avaluació de

4t d’ESO va ser: “No ens satisfà”.
I tot seguit va assenyalar que “ha
de ser una prioritat de país redu-
ir el fracàs i aconseguir un per-
centatge més alt de consecució
de les competències bàsiques”. I
per això va anunciar ahir mateix
una sèrie de mesures a curt, mit-
jà i llarg termini.

Corregir disfuncions. Els resul-
tats de l’avaluació ja s’han co-
municat als centres. Seguida-
ment, els tutors els passaran als
alumnes i a les famílies perquè
els serveixin d’orientació en
aquest tram final del curs i, en al-
guns casos, permetin corregir les
disfuncions detectades. Els cen-
tres també coneixeran les dades
d’altres centres de l’entorn per ca-
librar més bé els resultats que
han obtingut. Segons Rigau, les
dades de les avaluacions que es
van fer el 15 de febrer s’han acce-
lerat per poder actuar de manera
immediata i establir aquestes pri-
oritats. Un alumne pot concen-
trar els esforços en la geometria
o en l’expressió escrita si sap,
per exemple, que aquests són els
seus punts febles. I també el cen-
tre, que podrà dur a terme una
feina personalitzada, fins i tot
amb exercicis específics, ja sigui
durant el tercer trimestre o l’es-
tiu per facilitar la superació en
els exàmens del setembre.

Més matemàtiques. La primera
mesura forma part d’un decret
que modifica l’estructura de
l’ESO i que està previst que
s’aprovi a finals d’abril o princi-
pis de maig perquè pugui entrar
en vigor el curs 2012-2013. S’aug-
mentaran les classes de mate-
màtiques de 2n i 4t d’ESO una
hora (passaran de les tres
actuals a quatre), de manera que
representaran 70 hores més al
final del cicle (es passarà de les
420 actuals a 490). El curs que
ve els centres rebran orientaci-
ons sobre competència matemà-
tica i tindran un material dis-
ponible al web del Creamat.
Una segona mesura preveu

que les dues hores de la franja
de les assignatures optatives es
destinin a reforçar les matèries
bàsiques en lloc de dedicar-les a
matèries noves. I un tercer canvi
és l’ampliació a 3r d’ESO de la
matèria d’orientació a l’empre-
nedoria. Paral·lelament, s’ha
llançat un pla d’impuls a la lectu-
ra, que continuarà amb un altre
pla sobre l’expressió escrita, una

de les àrees en què els alumnes
que han participat en les proves
han mostrat més dificultat en
totes les llengües: català, caste-
llà, anglès i, en menor mesura,
en francès. “Una millora en la
lectura –va dir Irene Rigau– re-
dundarà en una millora en el
conjunt de matèries”.

Una ESO més diversificada. El
Departament d’Ensenyament és
partidari de mantenir una ESO
de quatre anys per garantir la
coherència d’un cicle gratuït,
obligatori i amb dret a títol. I, en
canvi, considera que un batxi-
llerat de tres anys, ara que ja
s’han institucionalitzat els graus
de quatre anys (en lloc dels tres
de la majoria dels països euro-
peus) no té sentit. Tot i així, es
desconeix l’abast de l’anunci del
Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport d’elevar a tres el nombre
de cursos de batxillerat, amb un
primer curs flotant que substitui-
ria el 4t d’ESO.
La consellera Rigau ahir es va

mostrar partidària de reforçar
una oferta diversificada en un o
dos cursos, és a dir, no només a
4t d’ESO com estava previst, si-
nó també a 3r. En canvi, estima
que canviar el 4t d’ESO per un
altre curs de batxillerat suposa-
ria destinar els escassos diners
de la innovació a infraestructu-
res, ja que, d’una banda, hi hau-
ria centres on faltarien alumnes
i, de l’altra, centres on en sobrari-
en, cosa que tornaria a obligar a
invertir en totxo.

Revisió metodològica. Encara
que la consellera no ho va especi-
ficar, cal “millorar l’expressió
escrita i caldrà revisar les qüesti-
ons metodològiques”. Segura-
ment lamillora implicarà “incre-
mentar el temps dedicat a les
redaccions, a l’elaboració de fra-
ses i a la plasmació per escrit
dels sentiments i dels coneixe-
ments”. Rigau va advertir contra
l’abús dels exàmens tipus test,
perquè l’alumne redueix la capa-
citat d’expressió si es limita a
contestar amb creuetes a les di-
verses preguntes.

Objectiu a llarg termini. El Go-
vern s’ha proposat en un termini
de vuit anys, fins al 2010, reduir
el fracàs escolar a la meitat i
apropar-se als estàndards eu-
ropeus. Es tracta de millorar els
resultats acadèmics, els que es
reflecteixen en aquesta ava-
luació i en els successius infor-
mes de PISA, i també d’augmen-
tar el nombre d’alumnes que
volen continuar estudiant, ja si-
gui per la via del batxillerat o
dels cicles d’FP.c


