
Preguntes freqüents sobre les avaluacions individualitzades
a 3r de primària i el boicot a les mateixes
(les respostes s’han fet a partir del BOIB nº 041 del dia 24-3-15)

1-Quin dia es faran les proves?
19 i 20 de maig les proves escrites i durant els 15 dies següents es faran les proves
orals.

2-Qui ha elaborat les proves?
Un  grup  de  treball  seleccionat  per  l’IAQSE  del  qual  es  desconeix  qualsevol  altra
informació.

3-Són obligatòries aquestes proves?
Per llei, en aquest curs no són obligatòries. De fet, a Astúries cap infant de tercer les
farà, per decisió del govern autonòmic.
A les Illes Balears, els centres estan obligats a realitzar-les, però cap normativa diu que
siguin obligatòries pels infants.

4-Quins alumnes han de fer les proves?
Tots el alumnes de les Illes Balears que cursen 3r de primària.

5. Què passa si un alumne falta el dia de la prova? 
La resolució  de la  Conselleria  d’Educació  de  de 19 de març de 2015 que regula
l’avaluació individualitzada a tercer curs d’educació primària, al seu punt 5.2, afirma que
“els alumnes que no hagin assistit a classe el dia de les proves, hauran de realitzar-les
dins el termini que tindran els centres…”.  Aquesta afirmació entra en forta contradicció
amb  l’Ordre  de  la  Conselleria  d’Educació  de  6  de  març  sobre  l’avaluació  de
l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears. L’article 14, en el
seu apartat 2 deixa clar que les proves “s’han de fer simultàniament a tots els centres i
han de ser les mateixes per a tots els alumnes de les Illes Balears”.
No fer les proves de manera simultània posa en qüestió la rigorositat  i  la seriositat
d’aquestes proves i els seus propis resultats. 

6. Què passa si un alumne no ha pogut realitzar totes les proves dins el termini
establert?
No disposarà d’un informe individualitzat, cosa que no implica cap conseqüència de
cara a l’alumne en concret, ja que la nota d’aquest no constarà en cap expedient ni
serà determinant a l’avaluació de final de curs.



7. Fer un justificant d'exempció de les proves al meu fill o filla, m'assegura que no
les passarà?
Aquest justificant és la millor manera que té la vostra família de fer constar el desacord
amb aquestes proves. Ara bé, la vostra opinió pot no ser  respectada per part del centre
i tot i ser coneguda per l'equip directiu o els mestres examinadors; pot donar-se el cas
que l'infant sigui examinat contra la vostra voluntat, però a l'empar de la legislació.

8. Quina garantia podem tenir que el nostre fill no farà les proves? 
No dur-lo a l’escola el dia de les proves. 

9. Aleshores, l’única garantia que tenim que el nostre fill no faci les proves és no
dur-lo a classe? 
Exactament.  És  l’única  manera  d'estar-ne  segurs. Però  això  no  vol  dir  que  fer  un
justificant d’exempció deixi de ser útil com a mesura de pressió i de protesta.

10. Les famílies podem patir conseqüències legals per no dur els fills a classe el
dia dels exàmens o per fer aules buides?
No,  no  es  poden  patir  conseqüències  legals.  Esperem  que  aquesta  vegada  la
Conselleria no torni a amenaçar les famílies amb aquest tema. L'experiència passada
ens diu que aquest tipus d'amenaces no van enlloc.

11. Som una mestra que he de fer d’examinadora de les proves d’avaluació de
tercer. Com he d’actuar si els pares me demanen que no passi les proves als
seus fills?
Informa per escrit a l’equip directiu i demana que te contestin de la mateixa manera.
L’equip  directiu  és  qui  t’ha  assignat  aquest  paper  i  és  qui  ha  de  ser  responsable
d’aquest tipus de decisions. Quan es demana una ordre per escrit, aquesta ha de ser
resposta per escrit.
D’igual manera ha d’actuar un equip directiu que no vulgui contradir la voluntat de les
famílies  del  seu  centre  en  aquest  assumpte  de  les  proves  LOMCE:  demanant
instruccions per escrit als seus superiors.

12-Han de fer les proves els alumnes NESE?
La comissió d’avaluació, a proposta del tutor i de l’equip de suport educatiu haurà de
decidir  per  cada  alumne  NESE  si  necessita  realitzar  les  proves  amb  algun  tipus
d’adaptació.

13-Qui fa les adaptacions dels alumnes NESE? 
El tutor i l’equip de suport del centre.

14. L'alumnat NESE  ha de computar a la prova?
La Comissió  d’Avaluació  del  centre,  a  proposta del  tutor  o  la  tutora  i  l’Equip  de
Suport,  serà  l’encarregada  de  decidir  si  aquest  alumnat  ha  de  computar  a
efectes  estadístics  per  al  càlcul  de les  mitjanes  del  grup  i  el centre. Els resultats
poden variar substancialment en funció d’aquesta decisió.



15.  Si  un alumne NESE ha necessitat una adaptació que implica canvis  en el
contingut de la prova, ha de computar?
En aquest cas no  es  podrà  utilitzar  l’aplicació informàtica i  serà  l’Equip  de  Suport
Educatiu  del  centre  en  col·laboració  amb  el  tutor  o  la  tutora qui  elaborarà  un
informe  individual  de  l’alumnat  sobre  el  grau  d’adquisició  de  les  competències
avaluades.

16.  Aquests  alumnes  NESE podran  comptar  amb la  presència  del  mestre  de
l'Equip de Suport per fer la prova?
La normativa publicada al BOIB no fa cap referència sobre aquest punt. Més indefinició.

17-Com seran les proves escrites?
a)Dia 19 maig:
-prova escrita de castellà, de 60 minuts,
-descans  d’aproximàdament  30  minuts,
-prova escrita d'anglès, 60 minuts.
-extensió de les proves: entre 24 i 30 ítems,
b)Dia 20 maig:
-prova escrita de català, 60 minuts,
-descans de 30 minuts,
-prova escrita de matemàtiques, 60 minuts.
-extensió de les proves: entre 24 i 30 ítems,

18-Quan seran les proves orals?
Les  proves  d’expressió  oral  en  llengua  anglesa,  castellana  i  catalana  es  duran  a
terme  a  partir  de  dia  21  de  maig  i  fins el 5 de juny.

19-Com es fan les proves orals ?
La normativa publicada al BOIB no fa cap referència sobre aquest punt. Les escoles no
han rebut cap tipus d’informació de Conselleria. 

20-En quina llengua es farà cada prova escrita?
-Prova de llengua catalana en català
-Prova de llengua castellana en castellà
-Prova de llengua anglesa en anglès
-Prova de matemàtiques:  es  facilitarà  la  prova  en  català  i  castellà  perquè  sigui  el
centre  qui  determini  en  quina  llengua  es  realitzarà  la prova.



21-Aquestes  proves  tenen en compte les  característiques  individuals  de cada
alumne?
La normativa publicada al BOIB no fa cap referència sobre aquest punt,   un examen
estàndard  amb  una  durada  determinada  no  pot  atendre  a  la  diversitat  del  nostre
alumnat.

22-Qui estarà amb els alumnes en el moment de les proves?
Mestres del centre que no imparteixin cap matèria a l'alumnat avaluat.

23-Qui farà les classes dels mestres que han de passar i corregir les proves?
La normativa publicada al BOIB no fa cap referència sobre aquest punt, però és evident
que suposarà un trasbals en l’organització dels centres on anam més aviat escassos de
personal.

24- Qui forma part de la Comissió d'avaluació del centre?
-El  director  o  la  directora, que farà de president/a
-El/la cap d’estudis,
-Un membre de L'EOEP,
-Un membre de la CCP del centre designat pel director/a
-Un  tutor/a de  3r  curs  d’EP  designat  pel  director/a, que farà de secretari

25-Què s’ha d’avaluar?
Comunicació lingüística ( oral  i  escrita) en llengua castellana, catalana i  anglès i  la
competència matemàtica. Però en realitat no s’avaluen competències sinó continguts.

26-Què  passa  si  els  mestres  encarregats  de  passar  les  proves  no  han  rebut
l'assessorament per part del personal tècnic d'IAQSE?
La normativa publicada al BOIB no fa cap referència sobre aquest punt.

27. Som un mestre i se m’ha anomenat examinador. Me puc declarar en vaga els
dies que hagi de passar les proves?
Sí, independentment de la convocatòria de vaga col·lectiva per dia 19 de maig, la vaga
indefinida continua convocada i cobreix a tots aquells mestres que decideixin secundar-
la per evitar participar de la realització d’aquestes proves altres dies.

28. Què és el qüestionari de context?
És un qüestionari  per a recollir  informació sobre les variables de context,  recursos,
processos d’ensenyament-aprenentatge i relació de satisfacció amb el centre escolar.

29. Qui ha d’emplenar aquest qüestionari?



L’alumnat, les famílies de l’alumnat, el personal docent d‘EP i els directors dels centres.

30. Per què es fa el qüestionari als alumnes? 
Perquè aportin la informació corresponent en cas que les famílies no hagin respost. 

31. Quins són els instruments d'avaluació aplicables a les famílies?
Qüestionari  per  recollir  informació  sobre context,  relació  i  satisfacció  amb el  centre
escolar.

32. Quins són els instruments d'avaluació aplicables als mestres?
 Qüestionari  per  a recollir  informació  sobre  les  variables  de  context,  recursos  i
processos d’ensenyament-aprenentatge. 

33. Quins són els instruments d'avaluació aplicables als directors/es?
Qüestionari  per a recollir  informació  sobre  les  variables  de  context,  recursos,
funcionament  i  organització  del centre.

34-Qui corregirà les proves fetes pels alumnes?
Mestres del centre que no  imparteixin cap  matèria  a  l’alumnat  avaluat.

35-Per a què serviran els resultats dels alumnes?
Per elaborar els  informes  individuals, amb  puntuacions  sobre 100, que  contendran
per  a  cada competència  el  resultat  de  l’alumne  en  comparació  amb  diferents
desagregacions.

36-Com afectarà aquesta avaluació individualitzada a la nota del  meu fill?  Pot
suspendre a final de curs per mor d'aquestes proves?
Aquesta avaluació individualitzada no afecta la nota final. L'ordre de de 6 de març de
2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes d'educació primària a les Illes
Balears,  al  seu article  11,  apartat  2,  deixa clar  que «l'equip docent  de grup ha de
prendre,de  forma  col·legiada  i  per  consens,  les  decisions  corresponents  sobre  la
promoció dels alumnes. En cas que el consens no es produeixi, les decisions s'han
d'adoptar d'acord amb el criteri del tutor.

37-Quin informe rebrà cada centre sobre el resultat de les proves?
Rebrà els resultats , en  puntuacions  sobre  100,  per a  cada  competència:
-del  global  del  centre,
-dels globals  de  cada  grup-classe, 
-del global de l'illa,
-del  global  de  les  Illes  Balears  i  
-de la  titularitat  del  centre. 



38-Què haurà de fer el centre amb el resultat de la prova?
Incorporar un pla  de  millora  que  contengui  les  reflexions  i  les  accions  derivades
d'una avaluació interna. Seran els equips directius i claustres que hauran d’elaborar-los
sense tenir una major dotació de recursos. 

39-Aquest pla de millora implica una major dotació de recursos per al centre?
La normativa publicada al BOIB no fa cap referència sobre aquest punt. La trista realitat
és que vivim en una època de retallades que implica una desatenció cap als alumnes
amb  més  necessitats,  provocada  en  gran  mesura  per  la  retallada  de  professorat,
d’equips de suport, l’augment del nombre d’alumnes per aula i per la disminució del
pressupost en educació. Fins ara no han informat si la Conselleria té previst destinar
una partida pressupostària per a programes de millora. 

  
40.  La  Conselleria  no  publicitarà  els  resultats  de  les  proves.  Els  centres  de
manera individual ho  poden publicitar ?
Les instruccions no donen informació al respecte. Podria ser que alguns centres en
vulguin treure profit d’aquesta informació que els compara amb la resta d’escoles per
ventura més desafavorides.

41. Què significa quan el meu centre forma part dels "centres de contrast"?
L’IAQSE selecciona 50 centres d'EP per a dur a terme l’aplicació  de  les  proves
escrites.
Aquest  alumnat  constituirà  una  mostra  representativa  de  l’alumnat  de  3r  curs
d’educació primària de les Illes Balears.


