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Aquest document s’haurà de retornar al professorat tutor de grup no més tard del 30'abril 

 
Comprovant de rebuda de l'informe dels resultats de  la prova d'avaluació de 4t d'ESO 
 
Cognoms i nom de l’alumne/na: 

__________________________________________ de 4t ESO _______ (grup) 

Cognoms i nom del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/na: 

_____________________________________________ 
 
he rebut l'informe dels resultats de la prova d'avaluació de 4t d'ESO realitzat pel meu fill o filla. 
 
 
(Signatura del pare o de la mare o del tutor/ra legal de l’alumne/na) 
 
 
La Seu d'Urgell, a ____ d________________ de 20__ 
 

 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Us adjuntem l'informe dels resultats obtinguts pel vostre fill o filla a les proves generals de 4t 
d'ESO realitzades els dies 10 i 11 de febrer de 2015. 
 
Us recordem que la prova mesura en quin grau l’alumnat és capaç d’aplicar els coneixements, les 
habilitats i les actituds que ha adquirit a la resolució de problemes o situacions semblants a què 
s’haurà d’afrontar en la seva vida ciutadana, tant si continua estudiant com si s’integra en el món 
laboral. 
 
Concretament, es van avaluar les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha 
d’haver adquirit en matemàtiques i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua 
estrangera). Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi van haver diverses 
activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de 
comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita. L’exercici de competència 
matemàtica va incloure activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística i 
atzar. 
 
L'institut incorporarà els resultats d'aquesta prova al conjunt d'informació que té del vostre fill o filla 
i els tindrà en compte en l'avaluació final, tot i que no seran determinants per decidir l'obtenció del 
títol de graduat en educació secundària obligatòria. 
 
Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, 21 d'abril de 2015 


