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Finalitat
La Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, a causa dels resultats de
PISA 2012 i PISA Resolució de
Problemes, ha decidit realitzar una
avaluació a l’alumnat de tercer
d’educació primària i, d’aquesta
manera, començar durant aquest curs
les avaluacions que preveu la LOMCE
per a aquest nivell educatiu.
Aquesta avaluació censal s’aplicarà a
tots els alumnes de tercer curs
d’educació primària de les Illes Balears,
d’aquesta manera podrem tenir
resultats de tots els alumnes d’aquest
nivell en aquest curs acadèmic i no haver
d’esperar fins al proper, on serà

obligatori realitzar l’avaluació en aquest
nivell educatiu.

dimecres, 28 de maig, les de català i
matemàtiques.

Quan s’aplica?

A aquestes proves, hi haurà activitats de
comprensió oral, de comprensió escrita
i d’expressió escrita en les tres llengües i
en matemàtiques.

La seva aplicació en tots els centres està
prevista pels dies 27 i 28 de maig de
2014.
De què s’avalua els estudiants?
Aquest conjunt de proves consisteixen
en la realització d’exercicis vinculats a
les
competències
bàsiques
en
comunicació lingüística (català, castellà
i anglès) i en competència matemàtica.
Les qüestions que hauran de resoldre
s’ajusten al nivell de dificultat habitual
del curs que estudien.
Com es fa?
En dos matins, en sessions d’una hora
emmarcades en el seu horari habitual,
l’alumnat respondrà per escrit a una
prova per a cada competència (iguals
per a tots els centres).
Dimarts, 27 de maig, els alumnes
realitzaran les proves d’anglès i castellà i

Com s’ha de preparar l’alumne per fer
bé la prova?
La prova no requereix que l’alumne
estudiï qüestions diferents al marge de
les que ja treballa a classe.
Quines dades aporta?
Les proves no tenen valor acadèmic
perquè la seva finalitat és proporcionar,
al centre i a les famílies, una informació
complementària, un perfil diagnòstic
que pugui servir per sustentar accions de
reforç que ajudin a corregir dificultats o
problemes d’aprenentatge.
A més, la prova oferirà informació a
tota la comunitat educativa i ha de
servir per emprendre mesures que
condueixin a la presa de decisions i
mesures que tenguin com a objectiu la
millora dels resultats del sistema
educatiu.

