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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/78/2020, de 17 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2679/2019, de 15
d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs d'educació
primària i es convoca la prova per al curs 2019-2020.
La prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària consisteix en una avaluació externa de caràcter
formatiu i orientador, que ha de permetre caracteritzar la formació que han de rebre tots els estudiants,
proporcionant-los una educació de qualitat i millorant el seu nivell educatiu, i la millora global del sistema
educatiu català.
Mitjançant la Resolució EDU/2679/2019, de 15 d'octubre, es van aprovar les directrius per dur a terme la prova
d'avaluació de sisè curs d'educació primària i es va convocar la prova per al curs 2019-2020.
Amb l'objectiu d'ampliar i fer més entenedor el seu contingut, cal modificar l'apartat 6 de l'annex de la
Resolució esmentada,

Per tot això,

Resolc:

-1 Modificar l'apartat 6 de la Resolució EDU/2679/2019, de 15 d'octubre, que queda redactat en els termes
següents:
“6. Correcció
6.1 El president de cada comissió d'aplicació proposa, d'entre els seus membres i en funció del nombre total
d'alumnes d'educació primària de cada unitat territorial, correctors per a les proves. El nombre de correctors
proposats ha de ser, com a mínim, el suficient per atendre les necessitats de la comissió.
6.2 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, d'acord amb les necessitats derivades de la correcció
de les proves, farà la designació definitiva de correctors d'entre els proposats pels presidents de les comissions
d'aplicació i els assignarà les proves que hauran de corregir. Aquestes proves podran provenir de qualsevol
dels centres dels Serveis Territorials d'Educació dels quals forma part la comissió d'aplicació del corrector.
6.3 Les funcions dels correctors són les següents:
a) Assistir a la formació sobre la correcció de les proves organitzada per la comissió d'aplicació.
b) Corregir i puntuar les proves, seguint els criteris establerts pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema
Educatiu.
c) Enregistrar els resultats mitjançant l'aplicació informàtica corresponent.
d) Informar el president de la comissió sobre les incidències que es produeixin i col·laborar en l'elaboració dels
informes que se'ls encarreguin.
e) Respondre el formulari de correctors per tal que el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu pugui
incorporar millores en l'avaluació de les competències bàsiques.
6.4 Pel que fa a les dades personals dels alumnes i a la seguretat i confidencialitat de les proves, els correctors
han d'ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en
qualsevol cas, al que estableix la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
6.5 El president de la comissió vetlla per l'homogeneïtat de les actuacions i l'aplicació dels criteris de correcció i
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d'avaluació.
6.6 A tots els correctors se'ls pot assignar qualsevol competència, excepte la de llengua estrangera, que l'han
de corregir professors especialistes.”

-2 Aquesta Resolució té efectes des del mateix dia de la publicació al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de gener de 2020

Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació

(20.020.031)
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