Cap al mes de novembre arribaren al nostre centre els resultats de l’avaluació de
diagnòstic del curs 2012-2013 i després de valorar-les, estudiar-les i compartir-les amb
professorat i Consell Escolar, fem un xicotet resum i un extracte per a compartir amb
tots vosaltres.
L’avaluació de diagnòstic és una ferramenta amb què obtenim informació sobre el grau
d’adquisició de les competències bàsiques avaluades per l’alumnat en el segon cicle
d’Educació Primària i al primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria.
Després de l’anàlisi dels resultats s’obtenen dades sobre l’estat en què es troba el
sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, que permet reorientar les actuacions en
matèria d’educació a fi de buscar la millora contínua dels resultats acadèmics.
Durant el passat curs escolar 2012-2013 es va realitzar l’avaluació de diagnòstic en 4t
d’Educació Primària i en 2n d’ESO. En esta va participar tot l’alumnat matriculat en 4t
d’Educació Primària i de 2n d’ESO dels centres sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Valenciana.

El total de la mostra participant va ser la següent:

QUART D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Centres
Alumnat

Castelló
176
5.881

València
689
25.271

Alacant
457
17.783

TOTAL
1.322
48.935

2n D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Centres
Alumnat

Castelló
79
6.002

València
386
24.477

Alacant
216
18.074

TOTAL
681
48.553

Les proves de rendiment estaven compostes per unes proves escrites d’aplicació
col·lectiva que es van aplicar a la totalitat de l’alumnat en dos jornades de matí amb la
temporalització següent :
4at PRIMÀRIA
-

29 de maig de 2013, Prova de competència en comunicació lingüística, en una
sessió de 50 minuts abans del pati.

-

30 de maig de 2013, Prova de competència matemàtica, en una sessió de 50
minuts abans del pati.
4at PRIMÀRIA

-

Competència Matemàtica: Percentil 49 (Posició 670 sobre 1.322 centres)

-

Competència Com. Lingüística: Percentil 78 (Posició 290 sobre 1.322 centres)

2n d’ESO
-

-

22 de maig de 2013, es van realitzar dos proves en sessions de 50 minuts en
l’orde següent:
o 1r Prova de competència en comunicació lingüística: valencià.
o 2n Prova de competència matemàtica.
23 de maig de 2013, es van realitzar dos proves en sessions de 50 minuts en
l’orde següent:
o 1r Prova de competència en comunicació lingüística: anglés o francés.
o 2n Prova de competència en comunicació lingüística: castellà.

Els resultats dels alumnes del nostre centre queden reflexats en la següent tabla en
comparació a la totalitat de centres que han fet l’avaluació de diagnòstic:
2n d’ESO

-

Competència Matemàtica: Percentil 97 (Posició 18 sobre 681 centres)

-

CCL - Castellà: Percentil 96 (Posició 24 sobre 681 centres)

-

CCL - Valencià: Percentil 86 (Posició 90 sobre 681 centres)

-

CCL - Anglés: Percentil 79 (Posició 143 sobre 681 centres)

