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                               Editorial

Competències Bàsiques 4t d'ESO a
l'Ins de Lliçà

Els dies i  de  10, 11 de febrer, tots els alumnes de
4t  d'ESO de Catalunya  van  relitzar  les  proves  de
Competències  Bàsiques   de  Llengua  Catalana,
Llengua  Castellana,  Llengua  Estrangera  i  de
Matemàtiques.  Aquestes  proves  constitueixen una
avaluació externa sobre la situació dels alumnes i
dels coneixements en aquestes matèries.

D’acord amb la Llei d'Educació de Catalunya i amb
la  legislació  vigent,  tal  i  com  es  preveu  en  les
resolucions per a l’organització i el funcionament
dels  centres,  tots  els  centres  han  de  fer  una
avaluació  de  diagnòstic,  centrada  en  les
competències  bàsiques  del  currículum.  Aquesta
avaluació té un caràcter formatiu i orientador per
als centres. Els resultats de la prova, conjuntament
amb  altres  indicadors,   permet  que  els  centres
coneguin,  analalitzin,  valorin  i  reorientin,  si  és
necessari,  la  metodologia  per  tal  d'assolir  les
competències i els aprenentatges que estableix el
currículum.

Segons  el  departament  d'Educació  s'entén  com a
competència "  la capacitat de resoldre problemes
reals,  aplicant  i  relacionant  coneixements,
habilitats  i  actituds  en  contextos  diversos".  Es
tracta, doncs, de posar en joc tots els continguts
adquirits en les diferents àrees del currículum  ja
que  totes  contribueixen  a  l’adquisició  de  les
competències bàsiques.

Aquestes proves creen un cert nerviosisme entre els
nostres  alumnes  atès  que  són  proves  d'avaluació
externa  i  els  resultats  generals  es  publiquen  als
mitjans  de  comunicació  i  els  instituts  han  de
valorar-los i, en funció dels resultats, fer els canvis
curriculars  pertinents  o  prendre  mesures  per  a
millorar-los, si escau. 

Totes  les  proves  van  tenir  una  duració  d'1  hora,
llevat  de  la  prova  d'anglès,  que  en  incloure  un
Listening, durava un quart d'hora més. és a dir, una
hora i quart, en tractar-se d'una  llengua estrangera
també inclou una prova de comprensió oral.


