










































cAPírOL 3 Analisi deis resultats de COU/PAAU (Juny 96). 

3. Analisi deis resultats de COU/PAAU (Juny 96). 

La primera part d'aquest informe correspon als principal s 

resultats obtinguts de l'estudi realitzat pels alumnes de COU 

que al juny de 1996 es presentaren a les PAAU. Es comen9ara amb 

una analisi descriptiva dels resultats, posteriorment 

s'analitzaren les matrius de correlacions i finalment 

s'analitzara el problema des d'un punt de vista multivariant i 

es compararan els resultats amb els obtinguts en anys anteriors 

(REF03) . 

3.1 Ana/isi descriptiva. 

3.1.1 Resultats generals. 

Es treballa amb una mostra 5 de 1808 alumnes que es 

presentaren a les PAAU a la convocatoria de juny de 1996. La 

distribució dels alumnes segons les modalitats és 

DISTRIBUClO D'ALUMNES PE R TIPUS DE CENTREDISTRIBUCrO D'!\LUMtlES PER oPero DE (X)U 

PRIVATS 45% 1614 1 

<ACIO A 30 .3% 15481 

OP:lO B 22% 13971 

OK:lO D 18l; (325) 

PJBLICS 55.0% (994)Q!CIO e 29.6% 15381 

;. En rapendix teóric s'explica la tecnica de mostreig utilitzada per a l'extracció de la mostra i es 
presenten els resultats de la seva validació. 
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CAPíTOL 4 Analisi del Batxillerat i de les proves PAAU-LOGSE 
(Curs 96/97) 

4.1.3 Analisi descriptiu deis centres. 

Com es va assenyalar als objectius, l' estudi i agrupació de 

centres a partir de similituds de determinades variables eren de 

gran intereso S'aborda en aquesta secció un primer estudi a nivell 

descriptiu dels centres, en una fase posterior es dura a terme la 

classificació dels centres. 

Com j a es va veure a la primera part de l' estudi a nivell 

individual dels alumnes dels batxillerat-LOGSE (secció 4.1.1 

d'aquest mateix capítol), un 55.56% dels alumnes de centres públics 

aproven el batxillerat mentre que en el cas dels privats aquest 

percentatge s'eleva al 85.67% ; aquestes diferencies entre públics 

i privats, es redueixen en considerar el percentatge d' aprovats 

sobre presentats a les PAAU-LOGSE (83.25% i 88.67%, pels centres 

públics i privats, respectivament). 

Grafic 4.3.1.1 Distribució d'alumnes i de centres per tipus de centre 

Distibucio d'alumnes (per tipus de centre )Corrposicio per centres de batxille!"at LCGSE 

Public ( 1467. 59 . 1% ) 

PlBLICS (68, 85. 

PFJVi;TS (12, 15.0% ) 

Pri vat (1015, 40.9%) 

Com es pot veure més de les tres quartes parts dels centres 

són de caracter públic mentre que els privats només representen un 

15 % dels centres que al juny del 97, presentaren els seus alumnes a 

les proves de batxillerat LOGSE. Tot i que a com es pot observar al 
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