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EL GOVERN AUGMENTARÀ LES HORES DE MATEMÀTIQUES A L'ESO

Els resultats catalans a l'avaluació de segon de secundària del ministeri obliguen a Catalunya a reforçar les hores  
d'àlgebra i geometria
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La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha anunciat avui la seva intenció d'incrementar les hores de 
matemàtiques que fan els alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), després que els resultats  
de l'avaluació de segon d'ESO feta pel ministeri deixi al descobert que els estudiants catalans estan a la  
cua d'Espanya, especialment en aquesta matèria.

Rigau ha apostat, a més, per "reformular el currículum" per reforçar especialment les àrees de geometria  
i àlgebra, que és on s'han detectat més mancances tant en aquesta avaluació com a les proves d'últim 
curs de primària. El departament d'Ensenyament ha creat un grup de treball que acabarà de definir la 
proposta concreta per aquest augment d'hores de matemàtiques, que s'aplicarà "com a mínim" a partir  
del curs 2012-2013, ja que abans no hi ha temps.

Catalunya destina 420 hores de matemàtiques a l'ESO, mentre que la mitjana espanyola és de 490. No 
obstant això, la consellera va destacar que algunes comunitats que fan les mateixes hores d'aquesta  
matèria que Catalunya obtenen molts millors resultats en l'avaluació, com el País Basc, per la qual cosa 
va ressaltar la necessitat d'una "reformulació" del currículum de matemàtiques. "S'ha de revisar a l'ESO i  
a batxillerat", va afegir la consellera.

Rigau va explicar que les hores destinades a cada matèria sorgeixen d'un mínim que imposa l'Estat, una 
franja mínima que afegeix la Generalitat i unes hores que estipula cada centre. "Hem de debatre amb els  
responsables del sector educatiu, de la junta de directors i altres implicats per veure si de la franja del  
centre es poden destinar més hores a matemàtiques o cal reformular el conjunt de les matèries", va 
especificar Rigau. 

Veure el document del Ministeri d’Educacio:
http://www.institutodeevaluacion.mec.es/dctm/ievaluacion/informe-egd2010.pdf?
documentId=0901e72b80d5ad3e 

324.CAT. 08.06.11

ELS ALUMNES CATALANS DE SEGON D'ESO OBTENEN UNS RESULTATS SIMILARS  
ALS DE LA RESTA DE L'ESTAT EN CONEIXEMENT DE CASTELLÀ

Les matemàtiques són el punt més feble dels estudiants catalans de segon d'ESO. A l'altra banda de la balança, la  
llengua i el coneixement del món físic, els resultats estan per sobre de la mitjana estatal. Aquests són alguns dels  
resultats que revela una prova feta pel Ministeri d'Educació i de la qual es desprèn que els alumnes catalans se situen,  
globalment, en la mitjana espanyola, però lluny de ser capdavanters.

Navarra, Castella i Lleó, Madrid i la Rioja són les comunitats que més bona nota treuen en el còmput global  
de l'educació estatal.
Segons els  resultats  de la  prova  que ha fet  per  primera vegada el  Ministeri  d'Educació,  els  alumnes 
catalans de segon d'ESO estan dins de la mitjana espanyola, però amb uns resultats força modestos. En 
concret, dos de cada deu estudiants de segon d'ESO tenen un nivell baix o insuficient per afrontar el seu 
futur laboral.
Les assignatures que més collen són les matemàtiques i les socials, amb una mitjana molt per sota de la  
de la majoria de comunitats autònomes, mentre que la llengua i el món físic són els punts més forts dels  
estudiants catalans.
Aquest test sobre el nivell educatiu també revela que el factor decisiu en l'èxit escolar és la voluntat de 
l'alumne per fer estudis superiors. En aquest cas, l'estudi explica que ni el centre educatiu, ni el fet de  
repetir curs ni el nivell familiar influeix a l'hora d'obtenir bons resultats.
Amb tot, l'informe del ministeri remarca que si l'estudiant està envoltat de persones amb un nivell educatiu  
alt i amb un nombre alt de llibres a casa aconsegueix més bones notes, i conclou que el més important és 
que l'alumne tingui expectatives per superar l'educació obligatòria i aconseguir un títol.
Navarra, la millor de l'Estat
Si es detallen els resultats per assignatures, es pot comprovar que sobre una mitjana de 500 punts a tot 
l'Estat, Navarra és la que obté més bona nota en ciències. Catalunya sobrepassa la mitjana i aconsegueix 
uns 510 punts, i on s'obtenen més mals resultats és a les Canàries.
En matemàtiques, també Navarra és la que trenca les estadístiques, Catalunya no arriba a la mitjana i les 
Canàries tornen a ser a la cua. I en llengua castellana, Catalunya se situa al mig, Navarra manté la primera 
posició i la pitjor és Andalusia.
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