EL MECD PUBLICA EL MODEL D’EXAMEN DE
3R PRIMÀRIA DE LA LOMCE
El Ministeri d'Educació ha publicat el model
d'examen que proposa per a la primera avaluació
nacional dels nens de 3r de Primària, que estableix la
LOMCE. La finalitat d'aquesta prova és la d'oferir
informació i orientació a la comunitat educativa, ja
que pretén servir per a detectar precoçment les
dificultats en l’aprenentatge.Aquesta avaluació es
durà a terme, previsiblement, durant el mes de maig.
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El MECD ha elaborat un model de proves
que inclouen les competències lingüística i
matemàtica:
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
Per avaluar aquesta competència s'han elaborat: una
prova de comprensió oral i escrita i una altra
d'expressió oral i escrita. En els models elaborats pel
MECD hi ha:
- «Un extraterrestre a l'escola!»: Prova que vol
mesurar el nivell d'expressió dels alumnes.
- Un exercici sobre l’«Estil de vida saludable»,
demanant-los que elaborin un eslògan.
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
Per avaluar aquesta competència hi haurà proves de
càlcul i resolució de problemes.
L'Institut Nacional d'Avaluació Educativa (INEE)
juntament amb les comunitats autònomes han
elaborat una guia orientativa que serveix de base a
aquesta prova.
A més a la web del INEE es pot consultar
tant el marc teòric com a exemples de proves i guies

per al professor. Es tracta de conèixer les
competències que s'avaluaran, els temps de la
prova, les característiques i com es corregirà, entre
altres coses. PUNXA AQUÍ per accedir a la web del
INEE.
Encara que aquesta prova és de
competència exclusiva de les comunitats autònomes
el MECD recomana que les proves s'apliquin en
almenys dos dies, es puguin realitzar en suport paper
o en format digital i que l'avaluació de l'expressió oral
es faci a través d'entrevistes individualitzades, en
parelles o en petits grups.
ELS RESULTATS DE LES PROVES
Dins de les recomanacions del MECD hi ha
la que aconsella que en un termini aproximat de set
setmanes des de la realització de les proves es
presenti un primer informe individualitzat de cada
alumne i un informe inicial de centre.
D'aquesta manera, es pretén informar a les
famílies, als centres i a l'Administració educativa
sobre el progrés dels alumnes d'aquest curs i
permetre l'anàlisi dels resultats.
Si es donen resultats desfavorables en
aquesta avaluació de 3r de Primària, de caràcter
diagnòstic, serà l'equip docent el que adoptarà les
mesures ordinàries o extraordinàries més adequades
per als alumnes amb dificultats.
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