La Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears ha publicat l’Avaluació
diagnòstic 2016-2017 amb els resultats TRI 2n ESO, conegudes com les proves IAQSE,
que es duen a terme cada 2 anys. Aquests resultats, són corregits amb l'anomenat ISEC (
índex socioeconòmic i cultural) que té en compte diverses variables: nivell estudis
pares, perspectives alumnat, número de llibres a casa, recursos materials disponibles per
a l'estudi, angloparlant, etc...
Els resultats obtingut per l’alumnat del nostre centre reflecteixen una millora constant
en l’aprenentatge per tal d’aconseguir l’assoliment de les competències avaluades.
Les quatre matèries avaluades són Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua
Anglesa i Matemàtiques, una vegada analitzats els resultats de les dues avaluacions
anteriors que es varen dur a terme els cursos 2011-2012 i 2013-2014 cal destacar la
progressió dels resultats per aconseguir una competència lingüística i matemàtica
superior a la mitjana de les centres públics de les Illes Balears.
L’alumnat de l’IES Sineu en competència matemàtica ha obtingut la major puntuació de
centres educatius de les Illes Balears, les tasques realitzades per millorar aquesta
competència ha reflectit uns resultats, amb els quals hem passat d’estar per sota de la
mitjana de centres públics a encapçalar l’assoliment de coneixements.
Pel que respecte a les enquestes realitzades a pares i alumnes del qüestionari IAQSE cal
remarcar el grau de satisfacció, que és superior a la mitjana dels centres públics en quant
als pares i molt per damunt a la mitjana de totes les Illes Balears en quant a l'alumnat,
Els alumnes , també han valorat molt bé la metodologia que fomenta la participació de
l'alumnat i la dimensió pràctica de la matèria. Entre les matèries que hi troben més
dificultat hi mencionen les ciències de la naturalesa ( Biologia i Física i Química ) i el
castellà, i entre les menys les matemàtiques i el català.
L'informe complet ho podeu veure clicant sobre INFORME IAQSE 2016-2017 o al
portal GESTIB famílies.

