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Avaluació CCBB a 4t d’ESO
Curs 2018-2019
Benvolgudes famílies
Com ja sabeu, entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de
Catalunya, el Departament d’Ensenyament programa per vuitè cop una prova d’avaluació externa de
tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria.
Els resultats de la prova proporcionaran informació acurada de tot l’alumnat en l’últim curs de
l’escolarització obligatòria, que permetrà que cada centre –fent ús de l’autonomia que li atorga la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC) pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els febles.
Què avalua
La prova mesura en quin grau l’alumnat és capaç de comprendre textos i d’aplicar els coneixements, les
habilitats i les actituds que ha adquirit a la resolució de problemes o situacions semblants a les que s’haurà
d’afrontar en la seva vida ciutadana, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.
S’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua
catalana, llengua castellana, llengua estrangera, en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic.
Resultats
La prova oferirà informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es
comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada
centre i alumne seran confidencials. Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què
disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot
i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al
centre educatiu.
Quan i on es farà
La prova es farà els dies 13 i 14 de febrer de 2019 (no el 12 i 13 com figura encara en alguns
documents oficials) a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Les darreres hores
han portat a modificar-ne els dies degut a la vaga d’estudiants prevista pel proper 12 de febrer.
Com ho organitzarem
El centre ha organitzat un horari especial per poder desenvolupar les proves segons les instruccions
establertes pel Departament d’Ensenyament, per la qual cosa els dies dimecres 13 i dijous 14 de febrer
l’alumnat ha de venir molt puntualment en aquest horari:



Hora d’entrada: 8:45h
Hora de sortida: 15:00h
Un cop realitzades les proves l’alumnat seguirà fent les classes corresponents segons el dia.
Els horaris estaran penjats a la pàgina web del centre.
Adjunt, trobareu dos arxius, un amb els horaris dels dies de les proves i un altre amb informació important
a tenir en compte.
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