
 

  

 

Benvolguda família: 

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya i amb la legislació vigent, tots els 
centres educatius han de fer una avaluació diagnòstica a tots els nens i nenes de 
tercer d’educació primària . Aquest tipus d’avaluació representa per als equips de 
mestres, una eina que ens permet conèixer quins són els aprenentatges adquirits en 
relació a la competència comunicativa lingüística (català i castellà) i a la competència 
matemàtica, analitzar els resultats i millorar la nostra pràctica educativa a les aules. 

A Catalunya l’avaluació de les competències bàsiques es fa des de l’any 2001 
(llavors elaborades per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa). 
Actualment les prepara el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de 
Catalunya. En el cas de les proves de tercer, l’aplicació i la correcció de les proves i 
l’anàlisi posterior dels resultats són a càrrec dels equips de cada centre. 

Les proves proposen situacions-problema (casos, treballs i activitats pràctiques, 
simulacions...) que requereixen l’aplicació de coneixements i habilitats. A la nostra 
escola, aquest tipus d’avaluació complementa el nostre pla d’avaluació interna  que 
consta de:  

- A primer : una prova de lectura i escriptura a principi i a final de curs, una 
prova de matemàtiques durant el tercer trimestre i una prova de lateralitat 
(aprovada en el cicle de mitjans durant aquest mateix curs). 

- A segon , quart  i cinquè : una prova de matemàtiques, una prova de 
comprensió lectora i una de fluïdesa lectora que es passa a principi i a final de 
cada curs escolar. 

- A tercer  i a sisè :  una prova de matemàtiques, una prova de comprensió 
lectora i una de fluïdesa lectora que es passa només a principi de curs ja que 
durant el tercer trimestre comptem amb les proves d’avaluació diagnòstica (a 
3r) i de competències bàsiques (a 6è) que ens arriben del departament. 

Amb aquest comunicat, també us volem informar que e ls dies 25, 26 i 27 d’abril 
els vostres fills i filles realitzaran les proves d ’avaluació.  Juntament amb les 
seves tutores, hi haurà dues mestres de l’equip que  donaran suport a 
l’activitat. Cada nen i cada nena disposarà del tem ps que necessiti per 
completar el seu quadern d’activitats. En tot momen t garantirem un ambient 
tranquil i de màxima normalitat. Així mateix, us de manem que vosaltres, com a 
pares i mares, també col·laboreu a donar aquest mat eix to durant aquells dies. 

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos cordialment, 

L’equip de mestres de l’escola Montserrat Solà 

Mataró, 15 d’abril de 2016 


