
2’
En dos 
minuts

govern.cat

Les avaluacions de competències 
bàsiques demostren l’equitat 
del sistema educatiu català
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Els alumnes catalans consoliden l’assoliment de les competències 
en acabar les etapes de primària i secundària

Avaluació de sisè de primària
RESULTATS

Avaluació de quart d’ESO
RESULTATS

Curs 11-12

Suport Escolar 
Personalitzat (SEP) 
a educació infantil i 
primària, per reforçar 
els aprenentatges 
bàsics dels alumnes

Curs 13-14

Programa intensiu 
de millora (PIM), 
per reforçar les 
competències bàsiques 
dels alumnes que 
s’incorporen a l’ESO

Curs 14-15

Auditories 
pedagògiques, 
per incrementar la 
taxa d’èxit escolar en 
centres de primària 
que no assoleixen les 
competències bàsiques

Curs 15-16

Ara Escric, 
d’escriptura a 
l’educació infantil, 
primària i secundària

Curs 16-17

El currículum al 
centre i a l’aula 
Formació d’equips 
docents en el 
currículum i l’avaluació 
competencials

Des de 2013 s’han millorat els resultats 
de les matèries avaluades
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En el marc de l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar: Pla per a la Reducció 
del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, Ensenyament posa en marxa els següents programes:
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Llengua catalana
(n=61.259) 76,9
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Llengua anglesa
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Un centenar de centres que reben suport específic 
a través de les auditories pedagògiques registren 
millores de fins a 10 punts en tres anys

Per primera vegada els alumnes catalans superen 
la competència en llengua anglesa, amb 71 punts

Com a novetat, enguany s’ha avaluat la 
competència cientificotecnològica, amb 67,2 punts


