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Les avaluacions de diagnòstic:
Cap a un model propi de les Illes Balears

Desembre
2018

Introducció
Des del curs 2008-2009 fins el 2016-2017
—amb l’excepció del curs 2014-2015—,
s’ha aplicat a les Illes Balears l’avaluació
diagnòstica als alumnes de quart i sisè
cursos d’educació primària i de segon
curs d’educació secundària obligatòria
dels centres de titularitat pública i privada
en compliment de la LOE i dels decrets
que establien els currículums de l’educació bàsica a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
El model aplicat consisteix en proves
estandarditzades i pren com a referents
els models emprats en proves de
reconegut prestigi internacional com són
ara PISA (programa per a l’avaluació
internacional d’alumnes), PIRLS (estudi
internacional sobre el progrés en comprensió lectora) o TIMSS (programa
internacional d’avaluació de l’aprenentatge escolar en ciències), tant en els
mètodes emprats com en els estàndards
de referència i en els processos d’anàlisi
estadística. A més, els processos s’han
caracteritzat per la seva transparència
informativa, amb observació especial tant
del que fa a la comunicació dels resultats
als centres, com de la forma de difusió
amb garantia de confidencialitat de les
dades i sense opció d’establir-hi rànquings.
Després d’un període inicial d’anàlisi i de
reflexió, es considera necessari adoptar
un model propi d’avaluació diagnòstica.
Progressivament, s’hi introdueixen alguns
canvis aquests darrers cursos escolars,
amb la finalitat de donar resposta als
objectius següents:
a)
Projectar les avaluacions diagnòstiques a aquells nivells i etapes educatives

on l’Administració educativa consideri
més necessària la detecció i la diagnosi
del sistema.
b) Incorporar a l’avaluació noves
dimensions de les competències avaluades fins a l’actualitat.
c) Incorporar recursos metodològics,
tendents a reforçar el treball competencial en els centres.
d) Introduir l’ús de recursos digitals en
les aplicacions i fer-los extensius
progressivament.
e) Reforçar els plans de millora dels
centres així com la documentació
derivada de l’avaluació als serveis de
suport i d’Inspecció Educativa.
f) Aportar dades per a la implementació
de plans de millora i d’èxit escolar.
g) Disposar d’una àmplia radiografia de
la situació del sistema educatiu de les Illes
Balears que faciliti l’elaboració d’indicadors del sistema.
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Què hem après de les avaluacions
de diagnòstic?
De la valoració dels anys en què s’han
aplicat les proves i els qüestionaris de les
avaluacions diagnòstiques, es poden
destacar alguns punts forts:

No obstant això, al llarg d’aquest temps
també s’han posat de manifest alguns
reptes que es pretenen reforçar en els
propers cursos escolars.

Nous reptes per al propers cursos

Impuls de la cultura d’avaluació en el sistema
educatiu de les Illes Balears mitjançant la
informació revertida als centres sobre el
grau de competència assolit pel seu
alumnat en relació amb d’altres centres
de característiques similars (índex
socioeconòmic i cultural).

 Ampliar l’avaluació a les competències
bàsiques encara no avaluades i aprofundir
en algunes dimensions com és ara
l’expressió oral.

Transparència i informació mitjançant la
comunicació dels resultats als centres
Elaboració de proves estandarditzades i
processos
d’anàlisi
estadístic
que
responen als estàndards internacionals.
Gestió del procés seguint un model de
millora.

 Activar i reforçar processos que facilitin la
reflexió i la formació en els centres. Fer
front al desafiament tecnològic i substituir
les proves en paper per proves en suport
informàtic.

Ús d’estàndards internacionals tant pel que
fa a l’elaboració de les proves estandarditzades com als processos d’anàlisi
estadística i a la gestió del procés seguint
un model de millora.

 En definitiva, definir un model d’avaluació

Reforç de la coordinació i el treball conjunt
dels serveis de la Conselleria d’Educació i
Universitat, sobretot amb el departament
d’Inspecció educativa i amb altres institucions com és ara la Universitat de les
Illes Balears.

Quines són les característiques de
l’avaluació de diagnòstic?

Disposar d’informació útil referida a la
transferència de coneixements dins el
centre o entre centres on continuen
estudis els alumnes que participen en
l’avaluació.
Obtenció de dades que faciliten la
planificació i l’adopció de mesures per a
la innovació i la investigació educativa.

 Millorar la implicació i la col·laboració dels
centres i de les famílies a partir de l’impuls
de l’avaluació interna.

 Reforçar l’assessorament que realitza la
Inspecció educativa.
sostenible en el temps, viable des del punt
de vista organitzatiu i assumible
econòmicament.

El model d’avaluació de diagnòstic que es
vol establir manté les principals
característiques de les avaluacions
externes realitzades fins ara:
Proves censals en què participen tots els
alumnes del nivell al qual va adreçada
l’avaluació.
Aplicació estandarditzada, és a dir, proves i
qüestionaris comuns aplicats amb criteris
homologats, estandarditzats i transparents.
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Caràcter formatiu i orientador per als
centres, informatiu per a les famílies i
orientatiu per a l’administració i la comunitat educativa en general.
Aplicació interna duta a terme pels centres.
Aplicació externa a una mostra de centres
com a referència.
Confidencialitat, tant de dades personals
com en la comunicació dels resultats per
evitar l’establiment de rànquings.
Complementarietat amb l’avaluació interna i
contínua que realitzen els centres. No
substitueixen les avaluacions curriculars
ni tenen influència acadèmica per als
alumnes. L’avaluació diagnòstica avalua
la capacitat dels alumnes per a
seleccionar i aplicar amb solvència els
aprenentatges adquirits en diferents situacions i contextos.

L’avaluació per competències
 Parteix d’una situació problema funcional,
relacionada amb la vida quotidiana
 Té com a finalitat determinar el saber fer
dels alumnes
 Els resultats tenen un efecte regulador del
procés d’aprenentatge

 Observa evidències

Competències objecte d’avaluació
Tot i que no és factible avaluar totes les
competències, de forma general les
competències avaluades són les següents:

Comunicació lingüística en llengua catalana
Comprensió oral
Comprensió escrita
Expressió escrita
Expressió oral

Comunicació lingüística en llengua castellana
Comprensió oral
Comprensió escrita
Expressió escrita
Expressió oral

Comunicació lingüística en llengua anglesa
Comprensió oral
Comprensió escrita
Expressió escrita
Expressió oral

Competències bàsiques en ciència i tecnologia

Competència matemàtica

Paral·lelament a les proves s’apliquen
qüestionaris dirigits a les famílies, als alumnes
i als centres (direcció i professorat).

Fases en el procés de l’avaluació
de diagnòstic
L’avaluació diagnòstica s’estructura en
tres fases:
 Planificació, sensibilització i preparació.
 Aplicació, correcció, introducció de dades i
elaboració d’informes.
 Anàlisi de resultats i plans de millora.
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Planificació, sensibilització i preparació
L’avaluació de diagnòstic exigeix la
implicació dels centres educatius. Per
això, es posa un èmfasi especial en la
implicació i la coordinació dels diferents
participants en el procés.
En aquest sentit, és important organitzar
reunions informatives amb la Inspecció
educativa, amb els directors dels centres i
d’altres representants dels centres
encarregats de la coordinació interna de
l’avaluació. Donar a conèixer a les
famílies les finalitats i l’objecte d’aquestes
avaluacions, a més de la importància de
la seva col·laboració, és un altre element
valuós per a la sensibilització i l’eficàcia
del procés.

Planificació, sensibilització i preparació

1

2

Planificació
general

Informació i
sensibilització

3
Elaboració
de les
proves

Per a l’elaboració, es constitueixen
comissions per dissenyar les proves de
cadascuna de les competències avaluades,
constituïdes per grups de dos mestres o
professors en actiu de les distintes àrees o

matèries, directament relacionats amb les
competències avaluades, coordinats i
assessorats per personal tècnic amb
experiència en avaluacions externes del
sistema educatiu. El fet de constituir
aquestes comissions és per adaptar el
contingut de les proves al que es treballa
dins l’aula d’acord amb el currículum
vigent.
Aplicació, correcció, introducció de dades i
elaboració d’informes
Per tal d’oferir als centres uns referents
que proporcionin una visió completa i
contextualitzada dels resultats obtinguts,
personal docent extern s’encarrega de
l’aplicació de les proves de l’avaluació
diagnòstica en una mostra representativa
d’alumnes. En els centres que no formen
part de la mostra, l’aplicació de les proves
la realitza el professorat del propi centre.
Així mateix, la correcció de les proves i la
introducció de les respostes i puntuacions
de l’alumnat dels centres mostrals en el
programa informàtic corresponent, és
responsabilitat dels aplicadors externs. En
els centres no mostrals, aquestes tasques
les realitza el propi centre.
Una
vegada
introduïdes
aquestes
respostes i puntuacions, s’extreuen les
puntuacions provisionals sobre cent
corresponents a cada alumne, a cada
grup i a cada centre. Després s’analitza,
mitjançant correlacions biserials puntuals, el funcionament de cada ítem i
s’eliminen els ítems que no correlacionen
suficientment amb la puntuació global de
la prova i es calculen les puntuacions
sobre cent definitives.
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La remissió als centres de l’anàlisi d’ítems
(els percentatges de resposta que
l’alumnat atorgà a cadascuna de les
opcions de resposta als ítems tancats i el
percentatge
d’alumnes
segons
la
puntuació obtinguda als ítems de
resposta oberta) permet al professorat
conèixer quines destreses o blocs de
continguts curriculars associats a cada
competència estan més consolidats o
aquells on hi ha mancances.

Aplicació, correcció, introducció de dades i
elaboració d’informes
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Aplicació de
les proves

Correcció

Com a tancament de l’avaluació
diagnòstica, s’elabora un informe
executiu per a l’Administració educativa
en el qual es proporcionen els resultats
globals dels alumnes, desagregats segons
diferents variables d’interès.
Anàlisi de resultats i plans de millora
Una vegada analitzat per part del centre
el seu informe i extretes les conclusions
pertinents, s’han de definir les línies
d’actuació dirigides a millorar les
disfuncions detectades. Aquestes mesures
s’han de concretar en el pla de millora i
incorporar a la programació general
anual (PGA) del centre amb especificació
de les mesures prioritàries per al curs
vinent.

Anàlisi de resultats i plans de millora

6
Introducció
de dades

7
Elaboració
dels
informes
resultats

9
Anàlisi dels
resultats

8
Remissió dels
informes als
centres

A més a més, després de l’anàlisi de dades
pertinent, s’elaboren els informes de
resultats per a cada centre amb els seus
resultats en puntuacions TRI (teoria de
resposta a l’ítem) i resultats globals,
calculats a partir de la mostra, que serveixen
de referents per a l’anàlisi de resultats.

12
Seguiment de
l’impacte dels
plans de
millora

10
Elaboració de
plans de
millora

11
Aplicació
dels plans
de millora

La comparació dels resultats del centre
amb els de la mostra ha de permetre
corroborar allò que va bé i allò en el que
s’ha d’incidir amb l’objectiu de millorar el
nivell d’adquisició de les competències.
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 Les proves es realitzen en format HTML o
PDF.
 Cada alumne disposa d’un full de respostes
personalitzat per a cada prova.

Aplicació de les proves
En relació amb l’aplicació de les proves:
 A cada centre es constitueixen comissions
d’avaluació, responsables de l’organització de
les proves, supervisades per l’inspector del
centre.

Característiques de les proves
Les proves es configuren amb estímuls i ítems o
preguntes, les característiques dels quals es
resumeixen a continuació:
 Cada prova consta de tres o quatre models
elaborats al voltant d’estímuls propers a la
realitat de l’alumnat.
 El fet d’aplicar més d’un model és per poder
disposar d’un conjunt d’ítems que cobreixin
tot el currículum quant a blocs de continguts,
processos i graus de dificultat, d’acord amb la
matriu específica de cada competència. Així,
s’evita que els alumnes contestin un nombre
excessiu de preguntes.
 Els ítems o preguntes van referits a l’estímul
plantejat i, a cada prova, hi ha aproximadament un 70% d’ítems tancats i un 30%
d’oberts.
 A cada prova, uns estímuls i ítems són
comuns, i la resta, específics de cada model.
 A cada model hi ha preguntes de tots els blocs
de continguts i la seva dificultat és el més
semblant possible a la dels altres models.

 Prèviament a la realització de les proves, es
distribueixen qüestionaris d’alumnes, de
famílies, de professors i de directors que
permeten determinar diferents variables de
context.
 Normalment, aquests avaluacions s’apliquen
cap al final del curs escolar.
 S’acompanya d’unes instruccions generals
d’aplicació i d’unes d’específiques per a cada
prova.
 Les sessions tenen una durada efectiva de
seixanta minuts.
 Es realitzen adaptacions per a l’alumnat amb
NESE.
 En els centres que formen part de mostra de
referència, la realitza personal docent extern al
centre, mentre que, a la resta de centres,
l’aplicació la realitza el professorat del propi
centre.

Informes de resultats
Una vegada exportades de l’aplicació
informàtica les dades dels alumnes de
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cada prova (respostes i puntuacions),
s’analitzen estadísticament i s’elaboren els
corresponents informes: l’informe de
resultats de centre i l’informe executiu.
Les dades de l’informe de resultats ajuden
el centre a comprendre millor la seva
realitat, com a pas imprescindible per
plantejar estratègies de millora en la
definició i selecció del currículum i la
metodologia que s’ha d’aplicar, tant de
manera general com per a cada alumne
en concret.

Resum i conclusions
 L’avaluació de diagnòstic és una avaluació
externa que s’aplica de forma censal a tots
els centres i alumnes de la nostra comunitat.
 La seva finalitat és la de determinar el domini
competencial (els sabers i el saber fer) dels
alumnes.
 Aquesta avaluació no substitueix la que
realitza el professorat en el marc del procés
d’ensenyament-aprenentatge, tot i que
aporta una informació complementària en
relació amb l’aprenentatge de l’alumnat.

puntuacions

 L’aplicació de les proves es complementa
amb la recollida d’informació mitjançant
qüestionaris adreçats a alumnes, famílies,
professors i director del centre, la qual cosa
permet contextualitzar els resultats de cada
centre en la seva realitat.

 Valor afegit del centre a les diferents
competències.

 Els resultats de cada centre queden recollits
en un informe de resultats de centre que ha
de facilitar l’adopció de mesures dirigides a
la millora.

L’informe de resultats de centre
s’estructura en els apartats següents:
 Resultats expressats
mitjanes TRI.

en

 Situació del centre en relació amb els de la
mateixa titularitat.
 Descriptors dels nivells de competència a
les escales TRI.
 Distribució de l’alumnat segons el grau
d’assoliment de la competència.
 Variables de context.
 Resultats de cada alumne en puntuacions
TRI per competència.

Amb el lliurament de l’informe executiu per a
l’Administració educativa, es tanca el procés
de transmissió d’informació obtinguda amb
l’aplicació de les proves i qüestionaris, i es
proporciona a l’Administració educativa un
instrument que facilita la presa de mesures
per millorar l’adquisició de les competències
bàsiques i l’educació en general.

 A més, els resultats globals de l’avaluació es
recullen en un informe executiu adreçat als
responsables de l’Administració educativa.
L’educació obligatòria té el compromís i el
deure d’intentar garantir a tot l’alumnat una
sèrie de competències i aprenentatges bàsics i
imprescindibles per sortir-se’n com a ciutadans
actius, participatius i crítics en la nostra
societat.
En aquest context, cada vegada és més evident,
la necessitat de conèixer tant els nivells
competencials de l’alumnat com la situació dels
centres i del sistema educatiu en la seva
globalitat d’una manera prou objectiva,
mitjançant avaluacions diagnòstiques en els
nivells que es consideri més adient i necessari.
Aquesta avaluació, és l’instrument que permet
reconèixer
les
habilitats,
destreses
i
coneixements
que
es
tradueixen
en
competències efectives que l’alumnat aplica en
el seu dia a dia.
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