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Un programa de la OECD.

Neix d’acord amb els nous plantejaments 
curriculars promoguts per la UE.

Avalua competències, és a dir, si els joves 
estan preparats per a les noves necessitats 
de l’economia i les demandes actuals de la 
societat.

Per tant, no avalua què s’ensenya 
actualment, sinó què s’hauria d’ensenyar.

Què és el programa PISA?Què és el programa PISA?



Els nostres fills han d’aprendre a 
l’escola el mateix que nosaltres? 

Què ha canviat?

Els nostres fills han d’aprendre a 
l’escola el mateix que nosaltres? 

Què ha canviat?

√ Volem viure en una societat democràtica i 
cal que les persones sapiguem analitzar 
críticament la informació i prendre 
decisions.

√ L’economia té noves necessitats i cal 
estar preparats per canviar de feina.

√ L’accés a la informació és universal 
(Internet) però cal saber què buscar, 
comprendre-la i analitzar-la críticament.



Canvis en les demandes de formació
derivades de les TIC i de les noves formes 

d’organització del treball

Responsabilitat  Bona conducta i disciplina       Iniciativa

Expertesa Fonamentada en l’experiència       

Formació Una vegada i per sempre       

Aprenentatge Passiu i individual       

Fonamentada en la resolució de 
problemes

Al llarg de tota la vida

Actiu, en equip i 
autoaprenentatge

Interdepèndencia accions Seqüencial

Training and learning for competence, EU, 2002

En xarxa



La Vanguardia, 2 octubre 2005



Què s’entén per competència?Què s’entén per competència?

“Capacitat d’actuar eficaçment en 
situacions diverses, complexes i 

imprevisibles; es recolza en 
coneixements, però també en valors, 
habilitats, experiència...” (Eurydice, 2002)



Què comporta?Què comporta?

√ Integració de coneixements en la 
resolució de problemes (complexitat).

√ Funcionalitat del coneixement (aplicació
a situacions socialment rellevants, 
imprevisibles).

√Autonomia per aprendre i per actuar 
eficaçment.



Un exemple de pregunta d’avaluació PISA

“L’autobús que condueix en Joan funciona amb 
un motor diesel. Aquests autobusos contaminen. 
Un amic d’en Joan condueix un tramvia elèctric. 
El voltatge necessari per al seu funcionament 
prové d’una central elèctrica que funciona 
cremant carbó. 
Hi ha persones que defensen la instal·lació de 
tramvies argumentant que no contaminen l’aire.
Estàs d’acord amb aquesta afirmació? Argumenta 
la teva resposta”.

PISA (OCDE, 2000) 



Que els nois i noies llegeixin. 
Que aprenguin conceptes complexos, 

generals i abstractes.
Que apliquin aquests conceptes a una situació

no treballada a classe i relacionada amb 
temàtiques que comportin prendre decisions.

Que argumentin tenint en compte moltes 
variables diferents, però fonamentant-se en 
coneixements i en fets. 

Que escriguin la seva argumentació d’una 
manera que s’entengui.

Què demana aquesta pregunta?Què demana aquesta pregunta?



És el mateix a primària?És el mateix a primària?

√ Per exemple:
Què han de saber els 
nens i nens sobre les 
flors? 



CEIP Bellaterra. 3º EP

Un exemple de pregunta per avaluar si 
l’alumnat és “competent” en utilitzar el 

coneixement sobre les flors

Un exemple de pregunta per avaluar si 
l’alumnat és “competent” en utilitzar el 

coneixement sobre les flors



Cal distingir entre “aprendre”
informacions i aprendre coneixements 

que promouen “ser competent”

Cal distingir entre “aprendre”
informacions i aprendre coneixements 

que promouen “ser competent”

Un exemple a partir d’una pregunta PISA
Els astrònoms prediuen que, vist des de 
Neptú, hi haurà un trànsit de Saturn sobre la 
cara del Sol en algun moment d’aquest segle. 
Quines tres de les paraules subratllades 
serien més útils per tal de buscar mitjançamt
internet o en una biblioteca quan es donarà
aquest trànsit?



Comprensió lectora (2000, 2009)

Matemàtiques (2003, 2012)

Ciències (2006, 2015)

(a tot l’alumnat de 15 anys i es 
demanen moltes dades per poder 
diagosticar on són els problemes)

PISA avalua:PISA avalua:



Nivell (%)Nivell (%) 00--11 22--33--44 55--6  6  

EspanyaEspanya 23,023,0 69,169,1 7,97,9
CatalunyaCatalunya 19,419,4 70,370,3 10,210,2
FinlFinlààndia  ndia  6,86,8 69,869,8 23,423,4
CoreaCorea** 9,69,6 65,765,7 24,824,8
USAUSA 25,725,7 64,364,3 10,010,0
Alemanya Alemanya 21,621,6 62,262,2 16,316,3
OCDE OCDE 24,6    71,324,6    71,3 14,114,1

Resultats (2003Resultats (2003--MatemMatemààtiquestiques))
(Font: Quaderns avaluaci(Font: Quaderns avaluacióó 1, Departament Educaci1, Departament Educacióó))



Nivell (%)Nivell (%) 00--11 22--33--44 55--6  6  

EspanyaEspanya 19,619,6 75.575.5 4,84,8
CatalunyaCatalunya 18,618,6 76,876,8 4,64,6
OCDE OCDE 19,319,3 71,771,7 9,09,0

Resultats PISA (2006Resultats PISA (2006--CiCièènciesncies))
(Font: Quaderns avaluaci(Font: Quaderns avaluacióó 9, Departament Educaci9, Departament Educacióó))



Molt gust per la lectura.Molt gust per la lectura.
Escola comprensiva que promou la Escola comprensiva que promou la 

cohesicohesióó social. social. 
ImplicaciImplicacióó de tota la societat en lde tota la societat en l’è’èxit de xit de 

ll’’escola (cooperaciescola (cooperacióó entre alumnes, entre alumnes, 
““consellersconsellers””, suport de les fam, suport de les famíílies, de les lies, de les 
empreses, dels municipis i institucions empreses, dels municipis i institucions 
localslocals……))

Causes de lCauses de l’è’èxit de Finlxit de Finlààndiandia
(segons un estudi fet per ells mateixos)(segons un estudi fet per ells mateixos)



Molt bona formaciMolt bona formacióó del professorat.del professorat.
CurrCurríículum poc detallat i forculum poc detallat i forçça autonomia a autonomia 

perquperquèè ll’’escola el decideixiescola el decideixi. Treball per . Treball per 
projectes.projectes.

Bon ambient a les escoles. Es Bon ambient a les escoles. Es valoravalora el el 
clima del centre, lclima del centre, l’’estestèètica, la convivtica, la convivèènciancia……

MatemMatemààtiques i citiques i cièències molt aplicades i ncies molt aplicades i 
prprààctiques, relacionades amb salut, medi ctiques, relacionades amb salut, medi 
ambient i aspectes tecnolambient i aspectes tecnològicsògics..

Una bona planificaciUna bona planificacióó en len l’ú’ús de les TIC.s de les TIC.



Mentre que a FinlMentre que a Finlààndia, els resultats ndia, els resultats 
correlacionen amb el fet que els nois i noies correlacionen amb el fet que els nois i noies 
declaren que els declaren que els ““agrada llegiragrada llegir”…”…

……a Catalunya correlacionen amb la classe a Catalunya correlacionen amb la classe 
social (i, especialment, amb el nivell social (i, especialment, amb el nivell 
dd’’estudis de la mare!). estudis de la mare!). 



L’aprenentatge de 
competències demana a les 
famílies, al professorat i a la 
societat en general, canvis 

importants en la manera 
d’ajudar els nostres fills i 

alumnes a aprendre

L’aprenentatge de 
competències demana a les 
famílies, al professorat i a la 
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d’ajudar els nostres fills i 

alumnes a aprendre



La capacitat d’utilitzar el coneixement 
científic per identificar preguntes i obtenir 
conclusions a partir d'evidències, amb la 
finalitat de prendre decisions sobre el món 
natural i els canvis que l’activitat humana hi 
produeix.

PISA-OCDE, 2000

Per exemple, què cal aprendre pel 
que fa a la competència científica?
Per exemple, què cal aprendre pel 
que fa a la competència científica?



Quan a Isidore Rabí, premi Nobel de física, li 
van preguntar què li havia ajudat a ser 
científic, respongué:
Al sortir de l’escola, totes les altres mares de 
Brooklyn preguntaven als seus fills: “Què heu 
après avui a l’escola?”. En canvi la meva mare 
deia “Izzy, t’has plantejat avui alguna bona 
pregunta?” Christine Chin, 2004



• Com es diu aquesta estrella? 
• Quina és la més gran, la que està més lluny, la que 
brilla més?…
• Com és que les estrelles no cauen? Com és que no es 
veuen de nit? Com és que fan llum? Com és que la 
Lluna no sempre té la mateixa forma?…

Observem el cel estrellat: 
Quines són les bones preguntes?



ÉÉss una bona una bona ajudaajuda perper aprendreaprendre……??



Estimular que els fills i filles es facin Estimular que els fills i filles es facin 
preguntes, explorin, raoninpreguntes, explorin, raonin…… (i no (i no 
donar respostes perqudonar respostes perquèè les repeteixin).les repeteixin).

AnimarAnimar--los a anticipar com fer alguna los a anticipar com fer alguna 
cosa i possibles conseqcosa i possibles conseqüèüències ncies (i no (i no 
dirdir--los com ho han de fer). los com ho han de fer). 

AnimarAnimar--los a los a autoavaluarautoavaluar els resultats els resultats 
dd’’una acciuna accióó (i no dir si la tasca est(i no dir si la tasca estàà ben ben 
feta o no).feta o no).

Aquests aprenentatges, Aquests aprenentatges, ququéé
demanen de lesdemanen de les famfamíílies?lies?



AcompanyarAcompanyar--los quan es desanimen, los quan es desanimen, 
no saben com no saben com sortirsortir--ss’’enen, es , es 
bloqueigenbloqueigen…… (i no retreure en aquests (i no retreure en aquests 
moments qumoments quèè haurien dhaurien d’’haver fet)haver fet)

Llegir, comentar lectures o Llegir, comentar lectures o 
programes de programes de TVTV, buscar conjuntament , buscar conjuntament 
informacions informacions (no nom(no nomééss les les 
relacionades amb lrelacionades amb l’’escola).escola).

Facilitar el treball amb els amics, Facilitar el treball amb els amics, 
ll’’intercanviintercanvi i la cooperacii la cooperacióó ((i no i no 
ll’’individualismeindividualisme i la competi la competèènciancia).).



i, molt especialmenti, molt especialment……
Treballar dTreballar d’’acord amb els mestres, acord amb els mestres, 

reforreforççant el seu paper i la seva feina.ant el seu paper i la seva feina.
Promoure la cohesiPromoure la cohesióó social, la social, la 

interacciinteraccióó entre els nostres fills i entre els nostres fills i 
dd’’altres que saltres que sóón n ““diferentsdiferents””..



Catalunya és un dels països en 
què la variable “classe social” té

més impacte en els resultats (…) i 
això no és bo per a cap classe 

social (ni per al país).
(V. Navarro,  El Periódico, 20-1-05)

Catalunya Catalunya éés un dels pas un dels païïsos en sos en 
ququèè la variable la variable ““classe socialclasse social”” ttéé

mméés impacte en els resultats (s impacte en els resultats (……)) i i 
això no això no éés bo per a cap classe s bo per a cap classe 

social social (ni per al pa(ni per al paíís).s).
(V. Navarro,  El (V. Navarro,  El PeriPerióódicodico, 20, 20--11--05)05)

Una reflexiUna reflexióó finalfinal



Algunes referAlgunes referèènciesncies
Sobre PISA es pot consultar el web oficial:Sobre PISA es pot consultar el web oficial:
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1
_1_1_1_1,00.html
La majoria de documents estan La majoria de documents estan traduitstraduits al catalal catalàà. . 
Consell Superior Consell Superior dd’’AvaluaciAvaluacióó on tambon tambéé hi les hi les 
ananààlisis dels lisis dels ersultatsersultats de Catalunya:de Catalunya:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.9f81e
69a612cc1d2c52845c6b0c0e1a0/?vgnextoid=b35cf2da8c3051
10VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b35cf2d
a8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defa
ult
Anàlisis fetes per la Fundació Bofill es troben a:
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=09.02

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.9f81e69a612cc1d2c52845c6b0c0e1a0/?vgnextoid=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.9f81e69a612cc1d2c52845c6b0c0e1a0/?vgnextoid=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.9f81e69a612cc1d2c52845c6b0c0e1a0/?vgnextoid=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.9f81e69a612cc1d2c52845c6b0c0e1a0/?vgnextoid=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.9f81e69a612cc1d2c52845c6b0c0e1a0/?vgnextoid=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b35cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=09.02
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