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Resultats globals. Evolució de les competències 

avaluades 2011-2012 i 2012-2013 



Resultats. Distribució dels nivells d’assoliment 

Nivell baix (%)    

Any 2012: 15,9 

Nivell baix (%)    

Any 2012: 14,1 

Nivell baix (%)    

Any 2012: 24,0 

Nivell baix (%)    

Any 2012: 23,7 



Llengua catalana. Dimensions i nivells d’assoliment 

Mitjana 2012:  72,8 (+3,8) 

% baix 2012: 15,9 (-4,9)  

Mitjana 2012:  82,7(-0,5) 

% baix 2012: 9,3 (+0,3) 

Mitjana 2012:  62,9 (+7,9) 

% baix 2012: 22,2 (-11,4) 



Llengua castellana. Dimensions i nivells d’assoliment  

Mitjana 2012:  73,9 (+2,1) 

% baix 2012: 14,1 (-2,8)  

Mitjana 2012:  79,0 (+3,2) 

% baix 2012: 14,2 (-2,0)  

Mitjana 2012:  68,8 (+1,0) 

% baix 2012: 11,9 (-0,2)  



Expressió escrita. Redacció 

 RESULTATS 2012/2013 
CATALÀ: “Els aniversaris: motiu d’alegria o de tristesa?” 

 CASTELLÀ: “Los avances científicos: oportunidades y riesgos” 

  

Competència discursiva Correcció lingüística 

Adequació Coherència Cohesió  Lèxic  Ortografia  Morfosintaxi 

B  M A B  M A 

 

B  

 

M A B M A B M A B M A 

CAT. 7,8 14,6 77,5 8,3 23,0 68,7 10,3 25,8 63,9 7,7 19,6 72,6 37,8 19,7 42,5 13,7 24,2 62,0 

CAST. 14,3 28,9 56,8 14,2 33,0 52,8 14,6 32,3 53,2 12,7 31,2 56,1 31,1 20,1 48,8 12,6 27,6 59,8 



Tres grans conclusions 

 

1. Català-Castellà: domini globalment equivalent 

 Els resultats de català i castellà són molt semblants i confirmen que, 
al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat assoleix un domini 
equivalent d’ambdues llengües.  

2. Nivells d’assoliment: a català, el 60% de l’alumnat se situa als 
nivells mitjà-baix i mitjà-alt; a castellà, és el 62%   

 La distribució de l’alumnat per nivells és molt semblant a català i a 
castellà: dos terços de l’alumnat té un nivell mitjà. Al nivell alt hi ha 
un 29,5% a català i un 26,4% a castellà. Al nivell baix hi ha un 11% 
a català i un 11,3% a castellà.   

3. Desequilibri entre comprensió lectora i expressió escrita 

 Tant a català com a castellà, hi ha una important diferència entre els 
bons resultats de la comprensió lectora i els baixos resultats de 
l’expressió escrita. L’ortografia continua sent la baula més feble. 

 

 



 

Resultats. Llengua anglesa  

 



 

Resultats. Llengua anglesa. Titularitat del centre 

 



 

Resultats. Llengua anglesa. Nivell de complexitat del centre 

 

 



 

Resultats. Llengua anglesa (nois i noies) 

 



Resultats. Llengua anglesa (segons si l’alumnat és repetidor) 

 



Conclusions 

    

1.  Nivells d’assoliment:   

 63,1 % de l’alumnat es situa al nivell mitjà alt i alt. 

 36,8 % de l’alumnat es situa als nivells mitjà-baix i baix. 

 (20,2 % de l’alumnat es situa al nivell baix) 

2.  Lleu diferència entre comprensió oral i lectora. 

    Millors resultats en la comprensió oral que en la lectora. 

  Cal destacar que el 50,5% de l’alumnat es situa al nivell alt de 
 la comprensió oral. 

3.  Desequilibri  entre comprensió oral i lectora i expressió escrita. 

  L’alumnat obté millors resultats en comprensió oral i lectora 
 que en expressió escrita. 

  Comparat amb el nombre d’alumnat situat al nivell baix de 
 comprensió oral, el nombre al mateix nivell es triplica en 
 expressió escrita.   



Aportacions  de l’Estudi Europeu de 

Competència Lingüística (EECL) 



Objectius 

• Proporcionar als Estats membres de la UE informació comparable 

sobre: 

• competències en llengües estrangeres dels alumnes 

europeus al finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria. 

• coneixement de bones practiques per tal de millorar  

l’aprenentatge de llengües estrangeres 

• creació d’un Indicador Europeu de Competència Lingüística 

que permeti mesurar el progrés en l’aprenentatge de llengües 

estrangeres 

Estudi Europeu de Competències Lingüístiques 



Marc de l’Estudi Europeu de Competències 

Lingüístiques 

PAÏSOS PARTICIPANTS 

Catalunya :13 centres (8 d’anglès i 5 de francès) 



Marc de l’Estudi Europeu de Competències Lingüístiques 

• Anglès, francès, alemany, espanyol i italià (anglès i francès en el cas de 

Catalunya) 

• 3 destreses lingüístiques 

 

Què  avalua? 

• Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües 

• Nivells A1, A2, B1 i B2 

Plantejament i resultats  

Població 

• Alumnes de 4t d’ESO que hagin fet almenys durant un any la llengua 

avaluada. 



Resultats. Primera Llengua Estrangera 



Resultats. Segona Llengua Estrangera 



Anàlisi de resultats prova ECCL:  

Determinants del rendiment de l’alumnat 

• Característiques individuals de l’estudiant:  

• sexe, edat, motivació 

• Antecedents familiars   

• educació i status laboral dels pares 

• Característiques del centre on estudien i sistema 

educatiu corresponent 

 

 



Gràcies per la vostra atenció 

consell_sup_aval.ensenyament@gencat.cat 


