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Introducció

El propòsit de les avaluacions externes
Aquest informe tracta d’oferir a la comunitat educativa un repàs sintètic de
les principals avaluacions externes internacionals en què ha participat
Espanya des de les últimes dècades del segle passat i de les avaluacions externes que s’han començat a realitzar a Espanya en aquest segle.
Els primers paràgrafs d’aquesta introducció es dediquen als diferents tipus
d’avaluacions educatives existents i a les característiques essencials de les
avaluacions seleccionades per a l’anàlisi, que després es desenvolupen en
els capítols successius.
Cal assenyalar, en primer lloc, que hi ha diferents tipus d’avaluacions educatives segons qui són els responsables de l’avaluació (externes, internes), qui
són avaluats (alumnat, centres, professorat, sistema educatiu), quins paràmetres es fan servir per a valorar o emetre els judicis de valor i quin propòsit
anima l’avaluació (millorar, acreditar o certificar, ordenar o seleccionar). A
més, en aquest informe es pretén donar compte dels mètodes i instruments
que s’utilitzen, com es presenta la informació i quin tipus d’actuacions de
millora pot suggerir la informació de resultats de l’avaluació realitzada.

Qui són els responsables de l’avaluació
Es distingixen dos tipus essencials d’avaluació. Primer, les denominades «internes» als centres educatius, que inclouen les quotidianes que realitza el
professorat a l’alumnat, al començament de cada curs, durant el procés
d’aprenentatge i en finalitzar el curs; en aquest primer grup s’han d’incloure
també totes les plantejades als centres educatius, relatives al funcionament
de la docència i els aprenentatges, a l’organització dels ensenyaments i a la
consecució dels objectius plantejats, tant per equips docents com pel conjunt del centre. En tots aquests casos els responsables de l’avaluació són els
mateixos integrants del centre escolar: professorat, equips docents, departaments, equip directiu, consell escolar i inspecció educativa.
En segon lloc, les avaluacions denominades «externes» que promouen, organitzen i duen a terme les autoritats educatives, amb l’auxili que corresponga
en cada cas, d’experts, inspectors, professorat... Aquestes són les avaluacions que realitzen les comunitats autònomes, els estats i les organitzacions
internacionals. Totes les avaluacions que s’analitzen en aquest informe són
avaluacions externes.

Qui és avaluat
La majoria de les avaluacions plantegen la valoració del rendiment dels alumnes i de les alumnes, com les avaluacions de diagnòstic espanyoles realitzades per les comunitats autònomes. Però no en tots els casos el destinatari
últim de l’avaluació és l’alumnat; el seu rendiment s’utilitza com un mitjà de
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valoració, que no hauria mai de ser exclusiu, dels sistemes educatius. Aquest
és el cas de les avaluacions internacionals i nacionals ací analitzades.
Molt més discutit és que pretenga utilitzar-se el rendiment de l’alumnat com
a instrument fonamental, fins i tot únic, de l’avaluació dels centres educatius
(generalment per tal d’establir classificacions, graduar els recursos que
s’oferixen...) o del professorat (en ocasions com a medi per a establir incentius o promocions). Aquest tipus d’avaluacions externes han tingut, almenys
fins al moment a Espanya, un molt acusat rebuig per part d’experts nacionals
i internacionals de l’avaluació.

Quins paràmetres es fan servir per a valorar
o emetre els judicis de valor
Quan es planteja realitzar una avaluació, és particularment important necessitar la definició conceptual de l’objecte d’avaluació. És fonamental que les
avaluacions facen explícits els criteris que han d’orientar la «valoració», que
permeten expressar un judici de valor ajustat, de manera que el que jutja i el
que rep el resultat sàpien exactament què signifiquen en els informes de les
avaluacions expressions com a «nivell d’excel·lència» o «nivell insuficient», o
«sistema educatiu amb bons resultats», «estudiant excel·lent» o «bon professor/a».
Per a avaluar el grau d’adquisició de les competències clau per part de
l’alumnat, és necessari establir amb la màxima precisió què és «ser competent», en què consistix la competència que es tracta de mesurar. Els marcs
de les avaluacions inclouen precisions sobre les diferents «dimensions», és
a dir, els processos cognitius, els continguts que les caracteritzen, els contextos en els quals són adquirides i les actituds precises. Aquesta tasca
d’elaboració conceptual de l’objecte que s’avaluarà és ineludible i el resultat s’anomena «referent» de l’avaluació. S’han assenyalat els corresponents
a les competències, però en el mateix sentit la IEA elabora, per exemple,
els referents de la comprensió lectora que avalua PIRLS, de les matemàtiques de TIMSS o del civisme i la ciutadania d’ICCS.
Atenent la manera d’establir el judici avaluador i la decisió que tal judici
comporta, tindrem «avaluacions per criteris», subjectes a un criteri prèviament establit, amb el qual es compara el nivell assolit per la persona o institució avaluada. En general són d’aquest tipus totes les avaluacions la finalitat de les quals és certificar aprenentatges i promocionar l’alumnat
(exàmens finals als centres, proves d’accés a la universitat, a Espanya, o
antigues i pel que sembla futures revàlides, si arribaren a realitzar-se), seleccionar el professorat (oposicions...). Les «avaluacions normatives» prenen
en consideració el conjunt de les unitats avaluades i els mateixos resultats
obtinguts i la seua comparació, és a dir, determinen la posició relativa de
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cada un dels avaluats respecte a la «mitjana» de tots els resultats obtinguts.
Les avaluacions analitzades ací prenen en consideració ambdós plantejaments; és a dir, són «normatives», ja que prenen en consideració els mateixos
resultats obtinguts i les mitjanes com a valor de referència. Però, alhora, són
«per criteris», en establir els denominats «nivells de rendiment», que es determinen per un procediment complex en el qual es considera conjuntament
la mateixa anàlisi estadística i els criteris dels experts en els currículums o les
competències examinades. Un aspecte fonamental d’ambdós tipus d’avaluacions és que consideren o no els «progressos» realitzats en el temps, la qual
cosa requerix repetir els exercicis amb una determinada freqüència prèviament programada, i garantir la comparabilitat, per a comprovar la tendència.

Quin propòsit anima l’avaluació
Les avaluacions poden ser molt diferents segons la finalitat que les anime.
Les que ací s’analitzen són totes avaluacions que s’han plantejat com a medi
per a conéixer i adoptar decisions de millora del funcionament i els resultats
dels sistemes educatius; és a dir, pretenen contribuir a un millor coneixement
de la realitat educativa, dels processos posats en marxa, amb la finalitat de
millorar-los. Aquest és el cas, convé ressaltar-ho, de les avaluacions que duu
a terme el professorat al llarg del curs, el propòsit del qual és verificar l’evolució dels aprenentatges i intervindre, tant en els esmentats processos com en
la mateixa docència, per a millorar els resultats parcials i, en conseqüència,
els finals. Aquest és també el propòsit de les avaluacions de diagnòstic espanyoles i les internacionals que es comenten en aquest informe, totes elles
pretenen oferir informació precisa per a poder intervindre en el procés
d’aprenentatge de l’alumnat i millorar l’esmentat procés.
Hi ha altres avaluacions del rendiment de l’alumnat (no internacionals) que
ací no s’analitzen, ja que es plantegen amb altres propòsits: per exemple, les
avaluacions que pretenen acreditar o certificar els assoliments o els aprenentatges de l’alumnat o aquelles avaluacions que perseguixen l’ordenació, o la
selecció, ja esmentades.
En aquesta atapeïda presentació de les diferents avaluacions convé fer referència, encara que siga molt breu, a dues qüestions de la importància més
gran: la fiabilitat i la validesa.
Els errors són inevitables en tot mesurament. La fiabilitat es referix, precisament, a la consistència i la precisió de les mesures realitzades. Quan es tracta
de mesuraments sobre el comportament dels individus, siguen aquests coneixements, competències, actituds o valors, els problemes de consistència poden ser considerables, particularment si els instruments d’avaluació no són rigorosament preparats i contrastats. En les proves d’avaluació, per tant, és
inevitable comptar amb la presència d’errors de mesura sistemàtics i aleatoris.
Aquests errors, quan la mesura s’utilitza per a la comparació, han de ser coneguts amb precisió. Les proves estandarditzades són sotmeses a anàlisis complexes per part dels especialistes en anàlisi estadística i psicomètrica, però els
exercicis més senzills també poden presentar problemes de fiabilitat. Falta de
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fiabilitat que pot produir-se bé si la prova i la seua correcció no són absolutament objectives, bé a causa de la subjectivitat de l’avaluador i, sobretot, si hi
ha diferents avaluadors, que poden interpretar de manera diferent el «criteri»
establit, com pot ocórrer en qualsevol prova amb qüestions obertes quan hi ha
diferents correctors.
De vegades la fiabilitat és tal que les mitjanes de puntuacions obtingudes
per exemple en una prova com PISA o la de diagnòstic espanyola són només
valors aproximats, dels quals es pot afirmar tan sols que el valor real es troba
entorn de l’estimat en un interval de confiança donat. Quan a dos països o
regions els separa una puntuació inferior a la que determinen els seus intervals de confiança, es diu que la diferència no és estadísticament significativa
i, en conseqüència, res no es pot afirmar sobre l’ordenació que els correspon
d’acord amb la seua puntuació.
La validesa d’una prova és una qüestió que té molta importància i, en general, complexa de determinar. Se sol definir la validesa com el grau en què una
prova mesura el que pretén mesurar. Els problemes de validesa poden ser
deguts a diferents circumstàncies. Per exemple, quan per a resoldre qüestions relatives a la competència matemàtica es proposa a l’alumnat una situació (estímul) que s’explica mitjançant un text complex que prèviament han
d’entendre, es pot estar mesurant només la comprensió lectora dels estudiants. En aquests casos es diu que hi ha un problema de «validesa de constructe», és a dir, les qüestions utilitzades no estan «ben construïdes» i no permeten mesurar el que es pretén.
En altres casos, molt freqüents en exercicis tradicionals, la prova no inclou
degudament la competència, els aprenentatges, les destreses que es pretenen mesurar. En aquests casos només es pot afirmar que l’alumne o l’alumna
domina o desconeix les qüestions plantejades, però poc es pot dir del seu
domini de la competència o dels aprenentatges avaluats. En aquests casos
es diu que hi ha un problema de «validesa de contingut». Aquest tipus de
problemes de validesa és especialment acusat quan es plantegen avaluacions censals, en les quals participen tots els alumnes i les alumnes i, per raons
d’extensió de la prova, és pràcticament impossible incloure degudament tots
els processos i continguts competencials i curriculars avaluables.
Finalment, s’ha d’assenyalar un cas particular de validesa que afecta aquelles
proves les conseqüències de les quals van més enllà del que els resultats i la
mateixa prova permeten. Açò sol ocórrer quan, com s’ha assenyalat, s’utilitzen proves estandarditzades concebudes per a avaluar el rendiment de
l’alumnat i, sense altres complements adequats i les cauteles degudes, els
seus resultats s’utilitzen per a qualificar i ordenar escoles, valorar la tasca del
professorat o establir incentius o sancions a professors/es i centres. En aquest
cas s’ha d’insistir que les esmentades proves no són vàlides per a adoptar
aquest tipus de mesures.
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S’ha assenyalat al principi la dificultat per a establir la validesa de les proves,
fins i tot d’aquelles «ben» plantejades. Perquè una prova de competències
siga vàlida, és precís que la competència, amb tota la seua complexitat, estiga ben definida. La definició dels marcs de l’avaluació de la comprensió lectora, o de la competència matemàtica, per posar els exemples que gaudixen
de més experiència, està sotmesa a revisions permanents en PISA.
Totes les avaluacions que es presenten en aquest informe fan explícites les
intencions: què (rendiment de l’alumnat), amb quin propòsit (millorar), qui i
com s’avaluarà i les condicions de l’avaluació. Aquest conjunt de decisions
són recollides als «marcs» de cada una de les avaluacions esmentades.
En resum, totes les avaluacions analitzades es caracteritzen perquè pretenen
contribuir al coneixement dels sistemes educatius a través del rendiment de
l’alumnat, es basen en exercicis externs als centres educatius, que realitzen
mostres representatives d’alumnat en circumstàncies similars, mitjançant proves estandarditzades, que han de ser rigoroses, fiables, vàlides i amb resultats comparables. A més, els exercicis es complementen amb informació
oferida per l’alumnat, les seues famílies, el professorat i els equips directius
sobre contextos, processos educatius, organització i funcionament dels centres, participació, actituds i valors de la comunitat en general i de l’alumnat
en particular. Són, per tant, avaluacions formatives o de diagnòstic, «normatives», alhora que «per criteris», externes i quantitatives. Les «avaluacions generals del sistema educatiu» i les de diagnòstic que han realitzat les comunitats autònomes són dirigides per les autoritats educatives.
Aquestes qüestions tractades ací, al costat de la resta de característiques i
circumstàncies de les avaluacions externes, s’organitzen en aquest informe
en tres parts el contingut de les quals es resumix a continuació.
• En la Part I s’analitzen avaluacions externes que han oferit informació sobre la situació de l’educació a partir de la valoració del rendiment de l’alumnat en determinades competències bàsiques (OCDE: PISA, des de 2000;
Espanya: avaluacions de diagnòstic, des de 2007) o matèries instrumentals
(IEA: PIRLS, TIMSS, des de les últimes dècades del segle passat). Es descriuen, primer, els exercicis realitzats en cada cas; en segon lloc es presenten
les característiques essencials de cada una, segons el que s’ha enunciat en
aquesta introducció. En tercer lloc, s’exposen els resultats principals i els
informes en els quals es presenten els resultats esmentats. S’oferixen, finalment, recursos per al docent, en cada cas.
• En la Part II s’oferixen algunes de les claus essencials per a entendre millor
les proves de rendiment sobre competències: formats i dissenys de les proves, taules d’especificacions i la seua relació amb les definicions de les
competències i els currículums. Es tanca aquesta segona part amb la presentació de diferents unitats d’avaluació, selecció d’estímuls i tipologia
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d’ítems.
• En la Part III es planteja, primer, què signifiquen les xifres de resultats que
es presenten i com interpretar-les correctament. En segon lloc s’analitza la
importància de la contextualització dels resultats, la consideració d’altres
factors i la importància d’una correcta valoració de la variabilitat dels resultats. Finalment, es proposa una revisió de les aportacions que els informes
d’avaluació presentats poden oferir per a un millor coneixement de les fortaleses i debilitats dels rendiments estudiats i la utilitat d’aquesta informació per als responsables de les polítiques educatives, les autoritats acadèmiques, els docents, les famílies i per al conjunt de la societat a l’hora de
formular accions i mesures de millora del rendiment de l’alumnat i del conjunt del sistema educatiu.
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Part I
Les avaluacions externes
internacionals
i nacionals

13
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1
Les avaluacions externes internacionals
i nacionals
Les avaluacions internacionals
de l’educació de la IEA
El primer estudi internacional d’avaluació dels assoliments educatius es va
realitzar entre 1959 i 1962 i el 1964 es va iniciar el «Primer estudi internacional
sobre matemàtiques» (FIMS) amb exercicis realitzats per mostres d’alumnat
de 13 anys i d’estudis preuniversitaris. La IEA (International Education
Assesment) es va constituir el 1967; els estudis de la IEA són avaluacions educatives que tenen per objecte contribuir al coneixement dels sistemes educatius a través dels resultats de l’alumnat en les matèries analitzades. Es basen
en exercicis externs que realitzen mostres representatives d’alumnes en circumstàncies similars, mitjançant proves estandarditzades i amb resultats
comparables.
A partir de 1970 la IEA va realitzar exercicis amb estudiants de 10 i de 14 anys,
i en els anys huitanta es van consolidar aquests estudis internacionals particularment amb l’impuls d’estudis sobre comprensió lectora (PIRLS), matemàtiques i ciències (TIMSS) i educació cívica i ciutadana (ICCS), a més d’altres estudis sobre les tecnologies de la informació i la comunicació o la formació
inicial del futur professorat de matemàtiques.
A partir dels anys noranta s’han ampliat els objectes dels estudis internacionals d’avaluació. La IEA i la Unió Europea han impulsat estudis sobre actituds
i valors de l’alumnat, mentre l’OCDE ha introduït l’avaluació de les competències bàsiques. Finalment, la IEA ha impulsat estudis sobre la formació inicial del professorat, basats en qüestionaris als professors i a les professores.
Any

Denominació

1980-81

SIMS: Second International Mathematics Study

1983-84

SISS: Second International Science Study

1985

Written Composition

1987-1993

The Computers in Education Study

1991

The IEA Reading Literacy Study

1995-1999

TIMSS: Third International Mathematics and Science Study

1999-2002

SITES: The Second Information Technology in Education Study

1994-2002

CIVED: Civic Education Study

2003-2011

TIMSS: Trends in Mathematics and Science Study

2001-2011

PIRLS: Progress in Reading Literacy Study
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Any

Denominació

2008

TEDS-M: Formació Inicial del Professorat de Matemàtiques

2009

ICCS: Estudi Internacional sobre Educació Cívica i Ciutadana

2011-2012

ICILS: International Computer and Information Literacy Study

Taula 1: Estudis internacionals d’avaluació de la IEA des de 1980.

Cal ressaltar que els estudis de la IEA, des del seu naixement, s’han centrat
en els aprenentatges i els currículums i aquest continua sent el seu enfocament actual. Però les anàlisis i els estudis de la IEA són de la màxima utilitat
per a conéixer l’experiència internacional en avaluació, tant per la importància que té el camí recorregut pels seus experts en les qüestions tècniques i
metodològiques de l’avaluació, com en les anàlisis contextuals o en la presentació dels resultats.

Els indicadors educatius i les avaluacions de l’OCDE
L’OCDE va iniciar programes de valoració de l’avaluació dels sistemes educatius des dels anys noranta del segle passat. D’una banda, va posar en
marxa un sistema internacional d’indicadors educatius (Projecte INES) els
resultats dels quals es publiquen anualment des de 1992 (Education at a
Glance – Mirades sobre l’educació). D’altra banda, l’OCDE va afrontar la
necessitat de completar l’esmentat sistema internacional d’indicadors amb
resultats educatius dels aprenentatges de l’alumnat. Va nàixer així, des de
mitjans dels anys noranta, el Programa Internacional d’Avaluació d’Alumnat
(PISA), que va suposar un compromís dels governs per a conéixer els resultats dels sistemes educatius a través del mesurament del rendiment dels
alumnes i les alumnes de forma regular i dins d’un marc comú acordat internacionalment. El propòsit de PISA va ser proporcionar una nova base per a
la definició dels objectius educatius i la incorporació en la formació dels
estudiants i en l’avaluació del rendiment dels sistemes educatius, l’adquisició per part de l’alumnat de les competències bàsiques que són rellevants
per a la vida adulta.
Els països participants en PISA, des del primer estudi, van acordar avaluar
l’adquisició de competències bàsiques per part de l’alumnat de 15 anys. El
projecte va culminar amb la realització del primer exercici l’any 2000 i la publicació del primer informe PISA a finals de 2001 (OCDE, 2001). Alhora,
l’OCDE va desenvolupar el projecte per a la definició i selecció de les competències (DeSeCo) que va comptar amb la participació d’experts internacionals de diferents països, entre ells Espanya. Els seus treballs es van presentar
en sengles informes de 2002 i 2003 (Richen i Salganic, 2002, 2003).
L’OCDE (2009) va iniciar durant 2007-2008 el primer cicle del projecte TALIS
(Teaching and Learning International Survey/«Estudi Internacional sobre l’ensenyament i l’aprenentatge») per tal d’oferir una perspectiva internacional
comparativa sobre les condicions d’ensenyament i aprenentatge en l’Educa15

ció Secundària Obligatòria, sobre formació, pràctiques i actituds docents i
sobre alguns dels principals factors que permeten enriquir el context dels resultats PISA i incorporar aspectes rellevants dels processos educatius d’aula i
centre.
L’OCDE va engegar des de 2006 un nou «Programa per a l’Avaluació
Internacional de les Competències dels Adults (PIAAC)» que proposa d’avaluar
el nivell de competència dels adults de forma coherent i consistent en els països. PIAAC es concentra en les competències cognitives claus i en les competències en el treball necessàries per a una adequada participació en les economies i societats del segle xxi. PIAAC es va aplicar en 2011-12 i els seus primers
resultats es van publicar el 2013. PIAAC també va incloure la informació necessària per a interpretar i analitzar els resultats de l’avaluació.

Les avaluacions de diagnòstic a Espanya
Espanya ha participat en estudis internacionals d’avaluació de l’educació des
dels anys huitanta del segle passat; però la necessitat d’avaluar de manera
específica el sistema educatiu espanyol i els seus resultats, la va introduir la
llei educativa el 1990. Des d’aleshores, es va iniciar l’elaboració del sistema
Estatal d’Indicadors Educatius i es van definir i van realitzar les primeres avaluacions externes, estandarditzades, mostrals i referides al conjunt del sistema educatiu, mitjançant la valoració del rendiment de l’alumnat en finalitzar
l’educació primària i l’ESO i, fins i tot, es va realitzar un estudi pilot de l’avaluació de l’Educació Infantil. A més, es va posar en marxa un projecte d’avaluació dels centres educatius (Pla EVA) que es va desaprofitar en la legislatura
iniciada el 1996.
La Llei Orgànica de l’Educació va establir el 2006 dues avaluacions de diagnòstic diferents a Espanya; ambdues es van concebre com avaluacions de
diagnòstic basades en l’adquisició de les competències bàsiques per part
de l’alumnat.
Primer, les avaluacions generals de diagnòstic que tenien com a propòsit fonamental obtindre resultats representatius, tant de les comunitats autònomes com del conjunt de l’Estat, han sigut avaluacions del funcionament del
sistema educatiu, encomanades a l’Institut d’Avaluació, que les va realitzar en
col·laboració amb les administracions educatives mitjançant una mostra representativa de centres i alumnat.
Segon, es van establir les avaluacions de diagnòstic que havien de realitzar
tots els centres educatius sobre les competències bàsiques assolides per tot
l’alumnat de 4t de primària i de 2n d’ESO. La responsabilitat d’aquestes avaluacions va correspondre a les administracions educatives de les comunitats
autònomes; aquestes avaluacions dirigides a tots els estudiants (censals) van
tindre un caràcter formatiu i orientador per als centres, i informatiu per a les
famílies i per al conjunt de la comunitat educativa, i van tindre com a referència les avaluacions generals de diagnòstic.
Per tant, l’avaluació de l’educació a Espanya ha sigut una constant des dels
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anys noranta, tant per la participació espanyola en els estudis internacionals
de la IEA, l’OCDE o la UE, com pels mateixos estudis nacionals, posats en
marxa en aquests últims vint-i-cinc anys.

Altres avaluacions externes
La Unió Europea també ha iniciat estudis d’avaluació del rendiment en l’àrea
lingüística amb l’Estudi Europeu de Competència Lingüística (ESLC).
Aquest estudi es va dur a terme per a proporcionar als països participants
dades comparatives en Competència Lingüística d’idiomes estrangers i, també, per a establir la detecció de bones pràctiques en l’ensenyament d’idiomes estrangers. La població de referència va ser alumnat matriculat en l’últim
curs d’Educació Secundària Obligatòria (ISCED 2) o el segon any d’Educació
Secundària Postobligatòria, 2n curs de Batxillerat (ISCED 3). Cada alumne o
alumna va ser avaluat d’una sola llengua estrangera d’entre les dues que més
s’ensenyen al país a elegir entre cinc: anglés, francés, alemany, italià i espanyol.
Les proves van avaluar tres destreses: comprensió oral, comprensió escrita i
expressió escrita.

AVALUACIONS EXTERNES
INTERNACIONALS

4t EP (9-10 anys)
2n ESO
ESLC 4t ESO
PISA 15-16 anys
Adults (16-64 anys)

Any

Professorat
PISA
Programme for International Student Assessment
Programa per a l’avaluació internacional de l’estudiant

TALIS
Teaching and Learning International Survey
Estudi internacional sobre l’ensenyament i l’aprenentatge

PIAAC
Programme for International Assessment of Adult Competences
Programa internacional per a l’avaluació de les competències d’adults

ESLC
European Survey on Language Competences
Estudi europeu de competència lingüística

PIRLS
Progress in International Reading Literacy Study
Estudi internacional de progrés en comprensió lectora

TIMSS
Trends in International Mathematics ans Science Study
Estudi internacional de matemàtiques i ciències

ICCS
International Civic and Citizenship Education Study
Estudi internacional sobre educació cívica i ciutadana

ICILS
International Computer and Information Literacy Study
Estudi internacional sobre competència digital

TEDS-M
Teacher Education and Development Study in Mathematics
Estudi sobre la formació i desenvolupament
del professorat en Matemàtiques

Il·lustració 1: Avaluacions externes internacionals des de l’any 2000 (OCDE, UE i IEA) (elaboració pròpia).
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2
Les avaluacions de la IEA: TIMSS i PIRLS
La International Association for Evaluation of Educational Achievement, més
coneguda com la IEA, com s’ha introduït al capítol anterior, és responsable
de dues de les avaluacions més conegudes en l’àmbit educatiu: TIMSS
(Trends in International Mathematics and Science Study), estudi centrat en el
coneixement que té l’alumnat en ciències i matemàtiques, i PIRLS (Progress
in International Reading Literacy Study), estudi sobre competència lectora.
Els estudis de TIMSS i PIRLS plantegen que els resultats obtinguts per un país poden servir per a explorar assumptes educatius com:
•M
 onitorar les tendències del nivell d’assoliment del sistema educatiu en un
context global.
• Establir mesures per a l’assoliment educatiu i estàndards per a la millora
educativa.
• Estimular la reforma curricular.
• Millorar l’aprenentatge i l’ensenyament des de la investigació i l’anàlisi de
dades.
• Realitzar estudis relacionats.
• Formar investigadors i docents en avaluació educativa.

Antecedents històrics i generalitats de TIMSS i PIRLS
Com s’ha referit anteriorment en l’apartat 1, en els projectes de la IEA sempre ha estat present l’avaluació del rendiment acadèmic basat en els currículums dels diferents sistemes. Així, d’entre els seus projectes, s’han desenvolupat estudis d’avaluació de competències curriculars en diferents
àrees acadèmiques, les més rellevants matemàtiques, ciències i competències lingüístiques (reading literacy), com els més importants, sent també
objecte del seu estudi l’Educació Cívica, les TIC (projectes SITES-M1,
SITES-M2, SITES-2006 i ICILS) i l’Educació Infantil (PPP 1986-2003 i el pròxim estudi a realitzar, Early Childhood Education Study (ECES)). Actualment,
resulten de gran rellevància els estudis de TIMSS i PIRLS que avaluen el
rendiment acadèmic de matèries, com les matemàtiques i les ciències, i les
competències lectores, respectivament, en períodes cíclics.
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En la següent il·lustració, s’esquematitza l’evolució d’aquestes avaluacions:

Llegenda
Àrea d’estudi
Diverses
Ciències
Matemàtiques
Lectura
TIC
Ed. Infantil
Ed. Primària
Llengües
Altres
La grandària dels cercles
indica el nombre de països
participants: des dels 9 o 10
països d’alguns estudis fins
als 63 de TIMSS 2011
L’asterisc (*) indica que
ha participat Espanya.

Il·lustració 2: Estudis de la IEA des de 1960 (elaboració pròpia).

S’aprecia clarament que el nombre d’estudis en diferents àrees ha augmentat amb el pas dels anys. Encara que és cert que els estudis en què s’ha centrat la IEA són en ciències, matemàtiques, comprensió lectora i, des de finals
de la dècada dels 80, en les tecnologies de la informació i la comunicació.
Sense cap dubte, les avaluacions on participa un major nombre de països
són les de TIMSS, ja des dels seus inicis, i PIRLS. Així també, sembla tindre
una alta participació l’últim estudi sobre educació cívica i ciutadana de 2009
(ICCS).
Espanya ha participat pràcticament en tots els estudis de la IEA des de l’estudi sobre la competència lectora de 1990-1991 (Reading Literacy Study) que
va precedir PIRLS.
L’enfocament de les avaluacions de la IEA diferix, fonamentalment, en dos
aspectes respecte de les de les realitzades per l’OCDE en el marc del projecte PISA:
a. És un model d’avaluació curricular que permet, a més, establir els factors
que influïxen en la millora dels resultats respecte d’aquest currículum.
b. Com que es dirigix a una població de 9 i 13 anys, permet establir mecanismes de millora directament sobre poblacions que estan en edat d’escolarització i ho estaran per algun temps més.
Hi ha revisions de comparació entre ambdós sistemes d’avaluació, PISA i
TIMSS-PIRLS (Acevedo, 2005; Mullis, Kennedy, Martin i Sainsbury, 2006). Tant
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TIMSS com PIRLS queden perfectament descrits com estudis als seus marcs
d’avaluació (assessment frameworks), on s’especifiquen els marcs teòrics de
les àrees a avaluar (ciències i matemàtiques per al cas de TIMSS i competència lectora per al de PIRLS), així com els marcs del qüestionari de context, el
disseny de l’avaluació i exemples d’ítems1 utilitzats en anteriors edicions.

Mullis, I.V.S. & Martin, M.O. (Eds.). (2013). TIMSS 2015 Assessment
frameworks. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study
Center, Boston College.
(url: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/frameworks.html).
Mullis, I.V.S. & Martin, M.O. (Eds.). (2015). PIRLS 2016 Assessment
framework, 2nd edition. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International
Study Center, Boston College
(url: http:// http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/framework.html).
De la mateixa manera, en ambdós casos s’elaboren les enciclopèdies, que
consistixen en un compendi sobre com s’ensenyen les àrees estudiades a tot
el món (almenys, als països participants) i permeten complementar amb informació qualitativa, els estudis quantitatius de rendiment, informació que
s’obté a través d’uns qüestionaris sobre el currículum de cada país. A més, en
les enciclopèdies d’ambdós estudis, s’inclouen descripcions dels sistemes
educatius de cada país: com s’estructura el currículum, la formació del professorat, els materials utilitzats i l’avaluació. En definitiva, una eina valuosa
des del punt de vista de l’Educació Comparada.

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Stanco, G.M., Arora, A.,
Centurino, V.A.S., & Castle, C.E. (Eds.) (2012). TIMSS 2011 Encyclopedia:
Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes
1 and 2. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center,
Boston College.
(url: http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/encyclopedia-timss.html).
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Drucker, K.T., & Ragan, M.A.
(2012). PIRLS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in
Reading, Volumes 1 and 2. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS
International Study Center, Boston College.
(url: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/encyclopedia-pirls.html).

1

A aquests ítems se’ls denomina ítems alliberats.
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TIMSS: tendències en l’estudi internacional sobre
matemàtiques i ciències
El tercer estudi sobre matemàtiques i ciències de la IEA es va iniciar el 1995 i
va tindre continuïtat el 1999. Ja com a estudi de tendències ha tingut diferents versions en els anys 2003, 2007, 2011 i l’actual de 2015, seguint un cicle
de 4 anys. Aquest estudi assenyala les tendències en matemàtiques i ciències, mitjançant l’avaluació de continguts curriculars, amb proves de llapis i paper que contenen preguntes d’elecció múltiple o de resposta oberta. Les
proves sempre van dirigides a l’alumnat que se situa en cursos on les edats
majoritàries són de 9 i 13 anys. És a dir, per al cas espanyol en 4t d’Educació
Primària i en 2n de l’ESO. En aquests últims anys s’ha treballat més en continguts que respongueren a l’estudi de les capacitats d’anàlisi, recerca de la informació i resolució de problemes. Addicionalment, s’elaboren qüestionaris
de context dirigits a professors, directors d’escola i alumnat.
Espanya participa, fonamentalment, en l’estudi realitzat a alumnat de 9 anys,
4t d’Educació Primària.

Característiques generals
•P
 oblació avaluada: estudiants de 4t i 8é grau (9-10 anys i 13-14 anys, 2n de
l’ESO, respectivament).
• Països participants: el 2015, 59 països.
• Àrees avaluades: matemàtiques i ciències.
• Estudis derivats o associats: TIMSS Numeracy i TIMSS Advanced. En el
primer cas, es tracta d’una versió més lleugera de la prova destinada a
l’alumnat de 4t curs de països en vies de desenvolupament. En el cas de
TIMSS Advanced, es tracta d’una prova destinada a l’alumnat que finalitza
l’Educació Secundària i que es disposa a ingressar a la universitat, o mòduls
de Formació Professional Superior i que ha cursat assignatures relacionades amb l’àmbit científic, que els anglosaxons denominen STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics).

Marcs teòrics de matemàtiques i ciències
En aquest tipus de proves cognitives, el marc teòric dels dominis a avaluar
(matemàtiques i ciències) queda descrit i especificat prèviament en els marcs
de l’avaluació anteriorment citats. En concret, als capítols 1 i 2 del marc de
2015. Cada domini a avaluar s’organitza en dues dimensions:
•D
 imensió de contingut, on s’especifiquen els dominis de contingut.
• Dimensió cognitiva, on s’especifiquen els processos de pensament.
En el marc teòric de 2015, encara en anglés, es pot trobar descrit cada un dels
dominis de contingut i el desglossament en temes del domini i, més específicament, en descriptors concrets dins de cada tema de l’àrea.
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Domini de contingut

Temes del domini

Descriptors del tema

Es pot trobar la versió de 2011 en espanyol que no diferix substancialment de
la de 2015, amb la referència següent:

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Ruddock, G.J., O'Sullivan, C.I. i Preuschoff, C.
(2012). TIMSS 2011. Marcos de la evaluación. Madrid, SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA. Subdirección General de Documentación y
Publicaciones.
(url: http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudiosinternacionals.html#TIMSS_2011)

Matemàtiques (4t grau)
En la taula següent s’especifiquen els dominis i els temes del domini per a
matemàtiques2. Els percentatges indiquen el temps dedicat en la prova a cada domini o tema que, en general, tret del cas de Nombres, reben el mateix.
Açò es traduïx com: a més temps dedicat a un domini, més nombre d’ítems
en la prova.
Dominis de contingut / temes del domini

Percentatge

Nombres

50  %

Nombres naturals

25  %

Fraccions i decimals

15  %

Expressions, equacions simples i relacions

10  %

 Per a 8é grau (2n de l’ESO), els dominis de contingut canvien lleugerament: Nombres (30 %),
Àlgebra (30 %), Geometria (20 %) i Dades i probabilitats (20%).

2
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Dominis de contingut / temes del domini
Formes i mesures geomètriques

Percentatge
35  %

Punts, línies i angles

17,5  %

Formes bidimensionals i tridimensionals

17,5  %

Presentació de dades

15  %

Presentació de dades: lectura, interpretació i representació

15  %

Taula 2: Percentatge de l’avaluació de matemàtiques en TIMSS 2015 destinat als dominis de
contingut i temes del domini en 4t Ed. Primària (Font: TIMSS 2015 Assessment Frameworks,
2013).

A tall d’exemple, es presenten els descriptors de Formes i mesures geomètriques: formes bidimensionals i tridimensionals.

1. Utilitza propietats elementals per a descriure i comparar formes
geomètriques comunes de dos i tres dimensions, incloent la
simetria lineal i rotacional.
2. R elaciona les formes de tres dimensions amb les seues
representacions en dues dimensions. Calcula el perímetre de
polígons; calcula àrees de quadrats i rectangles i estima àrees i
volums de figures geomètriques encaixant una forma donada o
omplint-les amb cubs.
Nota: Els ítems de formes geomètriques de quart inclouen cercles, triangles,
quadrilàters i altres polígons, així com cubs, sòlids rectangulars, cons, cilindres i
esferes.
Font: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), p. 16.

Pel que fa als processos de pensament de la dimensió cognitiva es troben
tres nivells de complexitat creixent, als quals se’ls dedica diferent percentatge de temps (nombre d’ítems) en la prova3: conéixer, aplicar i raonar. Cada
domini de contingut, dels anteriorment descrits, inclou sempre ítems dels
tres processos.
Processos de pensament

Percentatge

Conéixer

40  %

Aplicar

40  %

Raonar

20  %

Taula 3: Percentatge de l’avaluació de matemàtiques en TIMSS 2015 destinat als processos de
pensament en 4t Ed. Primària (Font: TIMSS 2015 Assessment Frameworks, 2013).
3

Per a 8é grau (2n de l’ESO), no canvien els processos de pensament del domini cognitiu, però sí els
pesos assignats, que queden de la forma següent: Conéixer (35 %), Aplicar (40 %), Raonar (25 %).
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En el marc teòric ve descrit cada un dels processos de pensament amb l’especificació dels procediments i destreses que els conformen. A tall d’exemple, es presenta el d’aplicar:

El domini d’aplicar inclou l’aplicació de les matemàtiques en un rang de
contextos. En aquest domini, els fets, conceptes i procediments, així com
els problemes, han de ser familiars a l’estudiant. En alguns ítems alineats
amb aquest domini, els estudiants necessiten aplicar el coneixement
matemàtic de fets, destreses i procediments o comprensió de conceptes
matemàtics per a crear representacions. La representació d’idees es
constituïx en el nucli central del pensament i comunicació matemàtica, i
l’habilitat de crear representacions equivalents és fonamental en l’èxit en
l’àrea.
La resolució de problemes és central en el domini d’aplicació, posant
l’èmfasi en tasques rutinàries i familiars. Els problemes han de plantejar
situacions de la vida real, o han de fer referència a qüestions purament
matemàtiques incloent, per exemple, expressions numèriques o
algebraiques, funcions, equacions, formes geomètriques o conjunts de
dades estadístiques.
Font: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), p. 26.

A més d’aquesta descripció, apareix un quadre amb l’especificació dels procediments en el domini cognitiu pertinent. Així, per al cas d’aplicar, es descriu: determinar, representar o modelar i implementar.

Ciències (4t grau)
En la taula següent s’especifiquen els dominis i els temes del domini per a
ciències4. Com en matemàtiques, els percentatges indiquen el temps dedicat
en la prova a cada domini. Tanmateix, per als temes del domini no sembla
haver-hi un temps especificat, encara que s’assegura dedicar a cada un dels
descriptors dels diferents temes el mateix temps.
Dominis de contingut / temes del domini
Ciències de la vida

45  %

Característiques i processos de la vida en els éssers vius
Cicles de la vida, reproducció i herència
Organismes, entorn i interaccions

4

Percentatge

En 8é grau el domini de contingut el conformen: Biologia (35 %), Química
(20 %), Física (25 %) i Ciències de la Terra (20 %).
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Dominis de contingut / temes del domini

Percentatge

Ecosistemes
Salut humana
Ciències físiques

35  %

Classificació i propietats de la matèria i canvis en la matèria
Formes d’energia i la seua transferència
Forces i moviment
Ciències de la Terra

20  %

L’estructura de la Terra, les característiques físiques i els recursos que té
Els processos i la història de la Terra
La Terra en el sistema solar
Taula 4: Percentatge de l’avaluació de ciències en TIMSS 2015 destinat als dominis
de contingut i temes del domini en 4t Ed. Primària (Font: TIMSS 2015 Assessment Frameworks,
2013).

A tall d’exemple, es presenten els descriptors de Ciències de la Terra: La
Terra en el sistema solar.
1. Objectes en el sistema solar i els seus moviments

a. Identifica el Sol com a font de calor i llum per al sistema solar;
descriu al sistema solar com el Sol i un conjunt de planetes
(incloent la Terra) que giren al voltant del Sol.
b. Reconeix que la Lluna gira al voltant de la Terra, i des de la
terra es veu diferent en moments diferents del mes.
2. Moviment de la Terra i la seua relació amb patrons observats de la
Terra

a. E
 xplica com el dia i la nit es relacionen amb la rotació diària de la
Terra sobre el seu eix i proporciona evidències d’aquesta rotació
amb el canvi d’aparença de les ombres durant el dia.
b. 
Explica com les estacions en l’hemisferi nord i sud es relacionen
amb el moviment anual de la Terra al voltant del Sol.
Font: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), p. 40.

Pel que fa als processos de pensament en Ciències, es determinen els mateixos que en Matemàtiques i amb un pes idèntic.
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Processos de pensament

Percentatge

Conéixer

40  %

Aplicar

40  %

Raonar

20  %

Taula 5: Percentatge de l’avaluació de ciències en TIMSS 2015 destinat als processos de pensament en 4t Ed. Primària (Font: TIMSS 2015 Assessment Frameworks, 2013).

Canvia lleugerament la descripció de cada procés de pensament i les destreses o procediments que implica cada un. Així, en Aplicar es descriuen destreses com: comparar/contrastar/classificar, relacionar, utilitzar models, interpretar informació o explicar. Totes elles aplicades a les ciències.
En definitiva, com es veurà posteriorment en els exemples, tot ítem de la
prova ha d’estar plantejat i respondre fidelment a un descriptor del domini
de contingut i a un procés de pensament; i no a d’altres. L’ítem és la unitat
mínima de mesura i se situa en un nivell de dificultat/rendiment. Determinar
en l’escala a quin nivell de rendiment es troba, és cosa ja de la psicometria.

Disseny dels quaderns d’avaluació per a 4t grau5
L’avaluació de TIMSS en 4t d’Educació Primària que, com se sap, comprén
l’àrea de matemàtiques i ciències, consta d’un total de 350 ítems, la meitat
per a cada àrea. Aquests ítems estan vinculats a tots i cada un dels descriptors de cada tema de domini i als tres processos de pensament i cobririen
així, de forma fiable, tot el domini d’avaluació.
Òbviament, un estudiant no pot contestar aquesta quantitat d’ítems, així que
el plantejament és de fer proves, com a conjunt de preguntes que ha de respondre un alumne o alumna en un determinat temps, utilitzant un enfocament de mostreig matricial.
• Els ítems s’agrupen en blocs de 10-14 ítems, d’una durada estimada de 18
minuts. Aquests blocs respecten, més o menys, el percentatge establit per
a cada domini de contingut i procés de pensament.
• Es dissenyen un total de 28 blocs, 14 de matemàtiques i 14 de ciències.
• Es realitzen combinacions d’aquests blocs conformant 14 quaderns d’avaluació que inclouen dos blocs de ciències i dos blocs de matemàtiques,
d’una durada estimada de 72 minuts. En la meitat dels quaderns, primer
apareixen els de matemàtiques i, després els de ciències; i en l’altra meitat,
a la inversa. Cada bloc ha d’aparéixer dues vegades en el conjunt de quaderns.

Per a 8é grau hi ha un total de 450 ítems; els ítems s’agrupen en blocs que consten de 12 a 18
ítems, amb una durada de 22,5 minuts. La durada de la prova és de 90 minuts.

5
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Quadern de rendiment
de l’estudiant
Quadern 1
Quadern 2
Quadern 3
Quadern 4
Quadern 5
Quadern 6
Quadern 7
Quadern 8
Quadern 9
Quadern 10
Quadern 11
Quadern 12
Quadern 13
Quadern 14

Part 1
M01
S02
M03
S04
M05
S06
M07
S08
M09
S10
M11
S12
M13
S14

Part 2
M02
S03
M04
S05
M06
S07
M08
S09
M10
S11
M12
S13
M14
S01

S01
M02
S03
M04
S05
M06
S07
M08
S09
M10
S11
M12
S13
M14

S02
M03
S04
M05
S06
M07
S08
M09
S10
M11
S12
M13
S14
M01

Il·lustració 3: Disseny de quaderns d’avaluació de l’estudiant TIMSS 2015.
(Font: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), p. 91).

Açò es fa així a fi de maximitzar la cobertura del marc teòric, assegurant que
l’estudiant respon un nombre suficient d’ítems per a proporcionar una mesura fiable de tendències en matemàtiques i ciències.
Finalment, en la major part de quaderns, dos blocs contenen ítems de tendència de TIMSS 2011 i dos contenen ítems acabats de desenvolupar per a
TIMSS 2015. De fet, la IEA seguix l’estratègia de, una vegada acabat un cicle
d’avaluació, fer públics (alliberar) 12 blocs d’ítems, 6 per cada àrea, i mantindre 16 blocs per al cicle següent (ítems de tendència). En la secció següent
del capítol es mostren alguns d’aquests ítems alliberats de TIMSS 2011.

Exemple d’ítems
Els ítems que conformen cada bloc són de dos tipus en TIMSS 2015:
a. Ítems d’elecció múltiple, que presenten un format de resposta tancada.
b. Ítems de resposta construïda, que presenten un format de resposta
oberta.
Pel que fa a la puntuació que atorga cada ítem:
• Ítems d’elecció múltiple, 1 punt. El 50 % de puntuació d’un quadern prové
d’ítems d’aquest tipus.
• Ítems de resposta construïda, 1 o 2 punts, depenent de la complexitat de la
resposta demandada. Es qualifiquen utilitzant guies de valoració que requerixen de l’entrenament dels avaluadors externs.
• En l’apartat 7 s’abordaran aquestes qüestions sobre ítems que poden aparéixer en un qüestionari cognitiu d’aquest tipus. Presentem ací d’exemple
un ítem de matemàtiques i un altre de ciències d’un i d’altre tipus.
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Ítem de matemàtiques TIMSS 2011 (M041158)
Anna apila aquestes caixes al racó de l’habitació. Totes les caixes
són de la mateixa mida. Quantes
caixes ha apilat?

a) 25
b) 19
c) 18
d) 13

Aquest ítem pertany al domini de contingut: Formes i mesures geomètriques
i al procés de pensament: Aplicar. És d’elecció múltiple.
Ítem de ciències TIMSS 2011 (S031044)

Aquest dibuix mostra la Terra, la Lluna i el Sol. Cada astre té al seu costat
un nombre. Les fletxes mostren la direcció en què es mou cada un.

Escriu el nombre adequat al costat de cada astre (1, 2 o 3).
La Terra és l’astre nombre: _________________
La Lluna és l’astre nombre: _________________
El Sol és l’astre nombre: _________________
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Aquest ítem pertany al domini de contingut: Ciències de la Terra i al procés
de pensament: Raonar. És de resposta construïda.
Cada ítem o pregunta ve introduït per un xicotet estímul o situació problema.
Es poden trobar ítems alliberats traduïts a l’espanyol i una aplicació informàtica dissenyada, a l’efecte, en la pàgina següent del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport – Institut Nacional d’Avaluació Educativa.
(INEE): http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntas-liberadas.html#TIMSS

PIRLS: progrés en l’estudi internacional
de la competència lectora
PIRLS va iniciar la seua etapa el 2001, encara que es pot trobar un antecedent
en el Reading Literacy Study de 1990. Des de 2001 s’han realitzat tres estudis
en cicles de 5 anys (2001, 2006, 2011, coincidint amb TIMSS) i s’està en la fase
pilot de l’estudi a realitzar el 2016, sobre el qual es disposa el marc de l’avaluació.
Les proves del PIRLS tenen en compte tres aspectes que conformen el domini de la competència lectora: processos de comprensió, propòsits de la lectura i conductes i actituds cap a la lectura. Respecte dels dos primers aspectes s’utilitza una prova de comprensió lectora al costat d’una varietat de
textos classificats amb dos grans propòsits:
a. Lectura per a adquirir i utilitzar informació.
b. Lectura d’experiència literària.
Respecte del tercer aspecte s’utilitzen qüestionaris dirigits a les famílies, al
professorat i a l’alumnat en els quals s’exploren factors de la llar i de l’escola
que es relacionaran amb els resultats de la prova de comprensió lectora.
L’edat en què s’apliquen les proves són els 9 anys, 4t d’Educació Primària, en el
cas espanyol. Espanya va participar per primera vegada en aquest estudi en
l’edició de 2006, mantenint-la el 2011 i, previsiblement, el 2016.

Característiques generals
•
•
•
•

Població avaluada: estudiants de 4t (9-10 anys).
Països participants: el 2011, 49 països (se n’estima al voltant de 60 el 2016).
Àrees avaluades: competència lectora (comprensió escrita).
E studis derivats o associats: PIRLS Literacy (2011 i 2016) i

ePIRLS. En el primer cas es tracta d’una versió més lleugera de la prova destinada a l’alumnat de 4t curs de països en vies de desenvolupament, amb passatges més curts i preguntes més senzilles. En el cas d’ePIRLS es tracta d’una
prova informatitzada que se centra en l’avaluació de l’adquisició d’informació
de la destresa de lectura en línia (tauletes, ordinadors...).
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Marc teòric de la competència lectora
En el marc de l’avaluació de PIRLS es desenvolupa el marc teòric de la competència lectora. En aquest marc teòric es definix el que s’entén per competència lectora (Reading literacy):

La competència lectora és l’habilitat per a comprendre i utilitzar les
formes del llenguatge escrit requerides per la societat i/o valorades per
l’individu. Els lectors poden construir el significat des de textos de
diferents formes. Lligen per a aprendre, per a participar en comunitats de
lectors a l’escola i en la vida diària, i per al propi gaudi. (Mullis i Martin,
2015, p. 12).
Concebuda així la competència lectora, el marc teòric es basa en dos propòsits de lectura que expliquen la major part de les lectures realitzades pels
estudiants, i en quatre processos de comprensió. En la taula següent s’especifica el pes dels diferents propòsits i processos de la lectura per a les avaluacions de PIRLS, PIRLS Literacy i ePIRLS.
Propòsits / Procesos
de comprensió

PIRLS

PIRLS
ePIRLS
Literacy

Propòsits de lectura
Experiència literària

50  %

50  %

0  %

Adquisició i ús d’informació

50  %

50  %

100  %

Processos de comprensió lectora
Localització i obtenció d’informació explícita

20  %

50  %

20  %

Realització d’inferències directes

30  %

25  %

30  %

Interpretació i integració d’idees
i informació

30  %

Anàlisi i avaluació del contingut
i els elements textuals

20  %

30  %
25  %
20  %

Taula 6: Percentatges de PIRLS, PIRLS Literacy i ePIRLS dedicats a cada propòsit i procés de
comprensió. (Font: PIRLS 2016 Assessment Framework (2015), p. 14).

En les tres avaluacions s’aprecien clarament les diferències. Així com PIRLS
i ePIRLS dediquen el mateix percentatge als processos de comprensió, PIRLS
Literacy se centra en processos de menor dificultat. D’altra banda, PIRLS i
PIRLS Literacy no diferixen quant a propòsits de lectura avaluats i, tanmateix,
ePIRLS se centra, exclusivament, en el propòsit d’adquisició i ús de la informació.
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A continuació, sembla interessant, més que exposar la definició que es fa de
cada un dels propòsits i processos, exemplificar precisament en quines tasques es concreta cada un dels processos de comprensió lectora:
Processos de comprensió lectora i tasques de lectura
Localització i obtenció d’informació explícita
• Identificar informació que és rellevant per a la meta específica de la lectura.
• Buscar idees específiques.
• Buscar definicions de paraules o frases.
• Identificar el context d’una història (p. ex.: temps i lloc).
• Trobar la frase o idea principal (quan és explícita).
Realització d’inferències directes
• Inferir que un esdeveniment en causa un altre.
• Concloure quin és el punt principal construït a través d’una sèrie d’arguments.
• Identificar generalitzacions fetes en el text.
• Descriure les relacions entre dos personatges.
Interpretació i integració d’idees i informació
• Discernir el missatge o tema global d’un text.
• Considerar una alternativa a les accions dels personatges.
• Comparar i contrastar informació del text.
• Inferir el to o humor d’una història.
• Interpretar una aplicació al món real de la informació del text.
Anàlisi i avaluació del contingut i els elements textuals
• Jutjar com és de completa o clara la informació en un text.
• Avaluar la probabilitat que els esdeveniments descrits podrien arribar a ocórrer.
• A
 valuar com és de probable que l’argument d’un autor puga canviar el que la
gent pensa i fa.
• Jutjar com de bé el títol d’un text reflectix el tema principal.
• Descriure l’efecte de les característiques del llenguatge, com metàfores o el to.
• Determinar la perspectiva d’un autor sobre el tema central.
Taula 7: Exemples de tasques de comprensió lectora per procés en l’avaluació de PIRLS. (Font:
PIRLS 2016 Assessment Framework (2015), p. 19-22).

La definició d’aquestes tasques és extremadament útil com a referència per a
la construcció d’ítems a partir d’uns determinats textos.

Disseny dels quaderns d’avaluació de PIRLS
L’avaluació de PIRLS està pensada per a cobrir, amb el conjunt d’ítems que
permeten una avaluació fiable, un total de 8 hores. Aquests ítems es referixen en el percentatge indicat als marcs teòrics, tant a processos de comprensió lectora com als propòsits de lectura.
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Òbviament, igual com en TIMSS, un estudiant no pot contestar aquesta
quantitat d’ítems, així que el plantejament és el de fer proves, com a conjunt de preguntes que ha de respondre un alumne o alumna en un determinat temps, utilitzant un enfocament de mostreig matricial.
•E
 ls ítems s’agrupen en blocs, al costat d’un passatge (text) que servix
d’estímul, de 10-11 ítems, amb una durada estimada de 40 minuts.
Aquests passatges consistixen en un text informatiu o un text literari.
•E
 s dissenyen un total de 12 blocs, 6 de literaris i 6 informatius, dos
d’aquests, un de cada tipus, pertanyen a PIRLS Literacy.
•E
 s realitzen combinacions d’aquests blocs conformant 16 quaderns d’avaluació que inclouen un bloc literari i un bloc informatiu, cada un, d’una
durada estimada de 80 minuts. Cada bloc apareix tres vegades en el conjunt de quaderns. Un d’aquests quaderns, anomenat Reader, es presenta
en un format de revista amb les preguntes en un quadern a part. Es fa per
a proporcionar un context natural al lector.
Finalment, de tots els blocs que constituïxen l’avaluació de PIRLS, sis s’han
utilitzat en avaluacions prèvies: dos el 2001, 2006 i 2011; uns altres dos, el
2006 i el 2011; i uns altres dos, únicament el 2011. La inclusió de blocs d’altres avaluacions és d’utilitat per a mesurar tendències en lectura d’una avaluació a l’altra. Per a PIRLS 2016 hi haurà quatre nous blocs. De moment, la
IEA ha fet públics 4 blocs, dos de l’avaluació de 2006 i uns altres dos de
2011.

Exemple de passatges (textos) i ítems
Els ítems que conformen cada bloc són de dos tipus, igual com en TIMSS
2015:
a.	Ítems d’elecció múltiple, que presenten un format de resposta tancada amb quatre alternatives. D’aquests hi sol haver en cada bloc 7 ítems.
b.	Ítems de resposta construïda, que presenten un format de resposta
oberta.
		• Curta: en cada bloc hi ha de dos a tres ítems d’aquest tipus.
		• Llarga: en cada bloc hi ha un ítem d’aquest tipus.
Pel que fa a la puntuació que atorga cada ítem:
• Ítems d’elecció múltiple, 1 punt. El 50 % de puntuació d’un quadern prové
d’ítems d’aquest tipus.
• Ítems de resposta construïda, 1 o 2 punts, els de resposta curta, i fins a 3
punts, els de resposta llarga. Es qualifiquen utilitzant guies de valoració que
requerixen de l’entrenament dels avaluadors externs.
Com s’ha dit, en l’apartat 7 s’abordaran aquestes qüestions sobre ítems que
poden aparéixer en un qüestionari cognitiu d’aquest tipus. A continuació,
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s’exemplifiquen els tipus de text que poden aparéixer en un determinat bloc:
literari o informatiu, i algun dels ítems associats.
Text literari i ítem associat: PIRLS 2011

Pastís per a enemics
Escrit per Derek Munson,
il·lustrat per Tara Calahan King

Era un estiu perfecte fins que Jeremy Ross es va mudar just a la casa del
costat del meu millor amic, Stanley. Jeremy no em va agradar. Va organitzar una
festa i ni tan sols em va convidar. Però sí que va convidar el meu millor amic
Stanley.
No havia tingut mai un enemic fins que Jeremy va vindre a viure al barri.
Mon pare em va dir que quan
ell tenia la meua edat també va
tindre enemics. Però sabia una
manera de desfer-se’n.
Mon pare va traure un tros
de paper vell d’un llibre de
receptes.
––Pastís per a enemics ––va
dir satisfet.
Potser que us pregunteu què
és exactament un pastís per a
enemics. Mon pare em va dir que
la recepta era tan secreta que ni
tan sols me la podia contar.
Li vaig pregar que em contara alguna cosa, però no hi havia manera.
––Et diré una cosa, Tom ––em va dir––. El pastís per a enemics és el
mètode més ràpid que es coneix per a desfer-se dels enemics.
Això em va fer pensar. Quina classe d’ingredients repugnants posaria jo en
el pastís per a enemics? Vaig dur a mon pare cucs i pedres, però me’ls va tornar
de seguida.
[continua...]

A continuació del text es realitzen una sèrie de preguntes amb els formats
anteriorment indicats. Aquest exemple representa una pregunta de resposta
oberta, avalua el procés de realització d’inferències directes i té un valor de 2
punts.
Com es va sentir Tom quan va olorar per primera vegada el pastís per a enemics?
Explica per què es va sentir així.
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Text informatiu i ítem associat
Fer excursions a peu és divertit
i un bon exercici!
Tu manes! Pots triar on vols anar, quant de
temps vols emprar i com de ràpid vols
caminar. Pots, simplement passejar gaudint
de la naturalesa o aconseguir reptes amb
camins difícils i costeruts. Tu decidixes!

Tossal Bonavista
Una marxa plena d’aventures

Descobrix coses interessants! Les excursions

a peu poden dur-te a llocs que no es poden veure
de cap altra manera. Pots anar a llocs bonics i
contemplar vistes espectaculars. O pots anar a Rierol
zones llunyanes amb valls ocultes, cascades o de la
coves. Les excursions a peu poden donar-te Granota
l’oportunitat de veure plantes, ocells
i animals salvatges. Potser que fins i tot
trobes restes d’edificis i coses que
pertanyien a persones que van viure fa
molt de temps.

Zona de
pícnic

Fort
Roca
vella

Estació
tossal
Bonavista

Tria la ruta
que faràs!
Seguix un dels nostres suggeriments
o fes-te una ruta pròpia.

Mantín-te en bona forma física!

Caminar és una forma excel·lent de fer
exercici, així que anar d’excursió
regularment t’ajudarà a ser una persona
sana. Dóna temps per a pensar i pot ser
relaxant. Caminar és una manera
excel·lent de compartir el temps amb
amics i familiars o, simplement, de passar
un temps tu a soles estudiant i gaudint de
la naturalesa.

Explicació de símbols convencionals del mapa

Reserva
de les aus

Nom de la ruta

Explora el tossal Bonavista
El mapa del tossal Bonavista i els símbols que hi
apareixen servixen per a ajudar-te a triar la marxa que
més t’agrade i el tipus de coses que pots veure i fer.
Et dóna idees sobre excursions a peu d’un dia per si
vols trobar una zona on anar d’excursió prop d’on vius.

Comença ací
les rutes

Ruta

Temps

Nivell

2 hores

Fàcil,
accés per
a cadires
de rodes

Circuit al voltant de la
reserva d’aus

Caminada
a l’estació de
Bonavista

2 a 2:30
hores
d’anada

Difícil

Pujada al tossal
Bonavista i vistes
panoràmiques

Camí del rierol
de la Granota

3 hores

Mitjà

Excursió a la zona de
pícnic del rierol de la
Granota

Circuit del tossal
Bonavista

5 hores

Mitjà

Excursió al voltant del
tossal Bonavista fins al
fort Roca vella.

Aquest tipus d’ítem d’elecció múltiple està valorant el procés de realització
d’inferències directes i té un valor d’1 punt.
Quina ruta triaries si volgueres fer l’excursió més curta?
a) El passeig de les aus.
b) La caminada a l’estació de Bonavista.
c) El camí del rierol de la Granota.
d) El circuit del tossal Bonavista.
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Recursos en línia per al docent
En la pàgina de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa es poden trobar
els recursos següents:
• TIMSS: http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntasliberadas.html#TIMSS
• Aplicación con las preguntas liberadas PIRLS y TIMSS: Educación Primaria:
lectura, matemáticas y ciencias.
• TIMSS 2011. Preguntas liberadas de matemáticas para 8.º grado (2.º ESO).
• TIMSS 2011. Preguntas liberadas de ciencias para 8.º grado (2.º ESO).
• PIRLS-TIMSS 2011. Informe español: Ítems liberados (Educación Primaria).
• T IMSS preguntas de Ciencias y Matemáticas 4.º curso de Educación
Primaria.
• TIMSS 2011. User Guide for the International Database. Mathematics –
Fourth Grade.
• TIMSS 2007. User Guide for the International Database. Mathematics –
Fourth Grade.
• TIMSS 2011. User Guide for the International Database. Science – Fourth
Grade.
• TIMSS 2007. User Guide for the International Database. Science – Fourth
Grade.
• PIRLS:http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntas-liberadas.html#PIRLS
• Aplicación con las preguntas liberadas PIRLS y TIMSS: Educación Primaria:
lectura, matemáticas y ciencias.
• PIRLS-TIMSS 2011. Informe español: Ítems liberados (Educación Primaria).
• La lectura. Educación Primaria, 4.º curso. Pruebas de evaluación de la comprensión lectora. PIRLS 2001 y 2006.
• PIRLS 2011 User Guide for the International Database.
• Sample Passages, Questions, and Scoring Guides.
• Publicaciones sobre marcos de la evaluación y resultados.
• IEA: http://www.iea.nl/
• TIMSS&PIRLS International Study Center: http://timssandpirls.bc.edu/
• INEE (Estudios sobre TIMSS y PIRLS): http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionals.html
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3
L’avaluació de les competències:
el projecte PISA
«Què és important que els ciutadans sàpien i siguen capaços de fer?».
Aquesta és la qüestió que presenta PISA (OCDE, 2013) com a essencial en
l’estudi que es realitza cada 3 anys des de 2000, conegut com a Programa per
a l’Avaluació Internacional dels Alumnes (Programme for International
Student Assessment (PISA).
PISA és un estudi organitzat i dirigit pels països participants, coordinats per
l’OCDE i auxiliats pels experts i institucions internacionals que han vingut treballant en l’avaluació i en les competències. Els representants dels països en
el Consell de Govern de PISA (Governing Board) van establir les condicions,
circumstàncies i característiques de l’estudi, en funció dels objectius assenyalats del projecte. A més, els esmentats representants supervisen la posada en
pràctica del programa, la preparació dels instruments d’avaluació, la realització de les anàlisis i la presentació dels resultats.
PISA tracta de valorar fins a quin punt els estudiants de 15 anys que estan finalitzant l’Educació Secundària baixa (ESO, a Espanya) dominen determinades competències que es consideren essencials per a la vida en les societats
modernes (OCDE, 2010); és a dir, PISA prova de valorar l’èxit dels sistemes
educatius mitjançant l’estudi del rendiment dels alumnes de 15 anys i les circumstàncies en les quals es produïxen els resultats que obtenen. PISA ha vingut avaluant en cada exercici tres competències bàsiques: la comprensió lectora, la competència matemàtica i la competència científica. En diversos
estudis s’han afegit altres competències, la resolució de problemes i el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació. A partir de 2012 s’incorporen les denominades competències «innovadores»: resolució de problemes dinàmics en 2012 i resolució de problemes de forma col·laborativa,
proposada per a 2015. Particularment rellevant, en aquest sentit, són els
exercicis realitzats en suport electrònic des de 2009 i que es generalitzen a
totes les competències el 2015.
En l’actualitat, hi ha un acord generalitzat que seria necessari que els alumnes i les alumnes, en finalitzar l’educació obligatòria, pogueren disposar, primer, de sensibilitat i preparació per a exercir amb èxit individual la ciutadania, gaudir de drets i llibertats i assumir obligacions i responsabilitats; en
segon lloc, haurien d’estar preparats per a trobar i exercir els llocs de treball
que oferix una economia en canvi permanent i progressivament més globalitzada. Però, potser l’ambició més gran dels sistemes educatius hauria de ser
la de formar els estudiants com ciutadans capaços de decidir en comú quina
economia, quina societat i quin futur desitgen per al seu país i per a la societat global.
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Un plantejament d’aquest tipus comporta que, a més de les competències
que examina PISA, seria necessari considerar altres competències assenyalades ja en DeSeCo (Rychen & Salganik, 2003), com aprendre a aprendre, la
competència ciutadana, la capacitat d’interactuar i cooperar en grups heterogenis i en la societat, l’autonomia, la iniciativa i l’esperit emprenedor, la
capacitat d’innovació i creativitat, el treball en equip, l’exercici de lideratge,
la capacitat per a negociar i resoldre conflictes... La importància de totes
aquestes competències, des d’una perspectiva social, laboral o individual, és
molt elevada, però és també cert que el seu tractament des de l’educació i la
formació és notablement complex i resulta difícil l’avaluació i la valoració objectives.

Quines competències i com les entén PISA
Amb l’avaluació del domini de les competències bàsiques, PISA tracta de
valorar fins a quin punt els alumnes i les alumnes són capaços d’utilitzar, al finalitzar l’educació secundària baixa, els coneixements i les destreses que han
aprés i practicat a l’escola, i en l’entorn familiar i escolar, en situacions i circumstàncies noves, diferents de les del mateix aprenentatge, de similars que
poden trobar en la vida formativa i laboral posterior, situacions en les quals
els seus coneixements puguen resultar rellevants.
En cada exercici PISA s’avaluen les competències assenyalades, però a una
d’elles es dedica més temps i més nombre de preguntes en cada exercici,
com a àrea principal d’estudi. La competència principal el 2000 i el 2009 ha
sigut la de comprensió lectora, el 2003 i el 2012 ho va ser la competència matemàtica i el 2006 i el 2015 la competència científica.
La preparació de l’avaluació de les competències ha exigit una delimitació i
una descripció rigoroses de les competències objecte de l’avaluació, tasca
que s’ha abordat en els successius exercicis d’avaluació d’OCDE. Aquest treball s’ha encarregat a institucions i equips d’experts internacionals que
compten amb la màxima experiència i qualificació en avaluacions internacionals. Les esmentades institucions i experts han vingut elaborant els successius «marcs» de l’avaluació de la comprensió lectora, de la competència matemàtica i de la competència científica, que es presenten a continuació, amb
l’objectiu fonamental d’assegurar que els instruments de l’avaluació siguen
vàlids internacionalment i que es consideren adequadament els contextos
culturals i educatius dels diferents alumnes, regions i països avaluats.
L’OCDE va publicar la primera versió dels marcs de l’avaluació el 1999.
D’aquests marcs s’han realitzat actualitzacions coincidint amb els anys en què
la competència és matèria principal de l’avaluació: 2006, ciències; 2009, lectura; 2012, matemàtiques. Es pot consultar l’última revisió dels marcs, publicada el 2013, en traducció de l’original de l’OCDE (PISA 2012 Assessment
and Analytical Framework Mathematics, Reading, Science, Problem Solving
and Financial Literacy) «Marcs i proves d’avaluació de PISA 2012:
Matemàtiques, Lectura i Ciències» (MECD, 2013).
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Els marcs oferixen, en primer lloc, una revisió de la literatura existent i de les
avaluacions internacionals i nacionals a gran escala; en segon lloc, proposen
una definició de cada competència, així com el propòsit de l’avaluació i el
que es pretén mesurar; en tercer lloc, presenten una anàlisi dels dominis i les
dimensions de cadascuna de les competències. A més, els marcs consideren
els tipus de coneixements i destreses associats a un rendiment satisfactori i
els criteris per a organitzar i elaborar les proves, la qual cosa permet l’establiment posterior de nivells de competència. L’anàlisi d’aquestes variables permet, al seu torn, valorar el que s’està mesurant i revisar la mateixa avaluació
en exercicis successius. Finalment, els marcs oferixen una reflexió sobre com
interpretar els resultats (Roca, 2012).

L’avaluació de la comprensió lectora
Des dels inicis de l’avaluació del «Reading literacy», traduït freqüentment a
l’espanyol com a comprensió lectora o, més recentment, com a competència lectora, ha evolucionat de manera notable el que s’entén per aquest
concepte i, en conseqüència, el que es treballa i el que s’avalua. Al principi,
s’utilitzava el terme per a resumir una capacitat adquirida durant els primers
anys de l’escolarització. La primera aproximació al concepte de comprensió
lectora a PISA va partir dels treballs de la IEA. En aquesta aproximació es va
considerar que perquè els individus puguen participar plenament en la societat del coneixement és imprescindible que siguen capaços de comprendre qualsevol tipus d’informació i reflexionar-hi; és a dir, es va considerar la
comprensió lectora com una competència imprescindible per als ciutadans.
El marc de PISA 2009 va ressaltar la confluència de les concepcions de
l’OCDE i de la Unió Europea en la consideració de la comprensió lectora i
en el reconeixement que la comunicació en la llengua materna és fonamental per al «desenvolupament i la realització personal, la ciutadania activa, la
inclusió social i l’ocupació» (Consell d’Educació, 2006). La definició proposada en el marc de la comprensió lectora el 2009 va ser la següent:
«Competència lectora és comprendre, utilitzar, reflexionar i comprometre’s
amb textos escrits per a assolir els mateixos objectius, coneixement i potencial, i participar en la societat» (OCDE, 2009b). És a dir, la comprensió
lectora ha de capacitar els individus per a implicar-se i participar en la societat, satisfer les seues necessitats, assumir compromisos socials, culturals i
polítics, desenvolupar-se davant de les institucions i prendre decisions fundades.
El concepte de comprensió lectora inclou adquirir i comunicar informació
escrita i impresa, la descodificació, el coneixement de paraules i la gramàtica. A més, PISA considera l’aplicació activa, intencional i funcional de la
lectura en diferents situacions i amb diferents propòsits. D’altra banda, a
més de valorar la comprensió, la utilització i la reflexió que mostren els
alumnes i les alumnes davant d’un text, PISA considera el seu compromís i
implicació amb la lectura; és a dir, la motivació per a llegir, l’interés per la
lectura, el plaer de llegir i el control sobre el que es llig.
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PISA avalua la comprensió a partir de tots aquells suports en els quals la llengua s’utilitza en la seua forma gràfica: manuscrits, impresos i electrònics, presentacions visuals com diagrames, dibuixos, mapes, taules, gràfics i tires còmiques que incorporen certa quantitat de llenguatge escrit (per exemple,
llegendes). PISA no avalua la comprensió oral o auditiva, ni imatges de pel·lícules, televisió, animades o dibuixos sense paraules.

Dimensions de la lectura
Les proves PISA de la comprensió lectora distingixen tres dimensions: els
propòsits de la lectura (contextos i situacions), els tipus de text que han de
llegir els alumnes i les alumnes (equivalen als «continguts» en les altres competències) i els processos cognitius que ha de realitzar l’alumnat per a assolir
la competència.
Els propòsits de la lectura coincidixen en PISA amb els assenyalats en el Marc
Comú Europeu de Referència per a les llengües; PISA denomina a aquests
propòsits personal, públic, professional i educatiu, i poden presentar-se per
separat o combinats. Textos personals (un 30 % dels exercicis, tant en paper
com en suport electrònic) són els que responen a interessos personals diversos, cartes personals, ficció, biografies i els textos informatius; en tots aquests
casos la lectura té per objectiu satisfer la curiositat i forma part de les activitats de lleure o esbarjo. En el medi electrònic s’inclouen els correus electrònics personals, els missatges instantanis i els blogs tipus diari.
Textos públics (30 % en paper i 40 % dels exercicis electrònics) són aquells relacionats amb activitats i inquietuds de la societat: documents oficials i informació sobre esdeveniments públics. Textos educatius (25–15 %) són aquells elaborats expressament per a l’ensenyament: llibres de text impresos, materials i
programes informàtics d’aprenentatge. Aquest tipus de textos són els que corresponen al concepte de llegir per a aprendre. Finalment, els textos professionals (15 %) són aquells que responen a necessitats o a la consecució d’alguna
tasca immediata com la recerca d’un treball o el seguiment i compliment d’indicacions laborals.
Els tipus de text que utilitza PISA són, segons el medi o suport en el qual es
presenten, impresos i electrònics; segons el format, els textos poden ser continus o discontinus. El text en suport imprés sol aparéixer en paper, anima
(encara que no pot obligar) el lector a abordar el contingut del mateix en un
ordre concret. Tanmateix, els textos en suport electrònic compten amb eines
de navegació que permeten, generalment, veure sol una part del text alhora,
la qual cosa condiciona una lectura no seqüencial; en aquest cas, el lector
personalitza la lectura a partir de la informació que se li proporciona en les
guies i els enllaços presentats.
Els textos continus (el 60 % en paper) estan formats per oracions que s’organitzen en paràgrafs. Els reportatges periodístics, els assajos, les novel·les, els
relats breus, les ressenyes i les cartes són exemples de textos en format continu en el medi imprés; solen presentar informació molt útil per a l’organització, com les sagnies, els encapçalaments, les numeracions de seqüència, la
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utilització de diferents mides i tipus de font o expressions que indiquen relacions de causa-efecte entre les parts d’un text (per tant, per aquesta raó, ja
que, etc.), que faciliten el lector acostumat a una lectura eficaç. En el suport
electrònic, els textos continus (10 %) inclouen ressenyes, blogs i reportatges,
solen ser breus, a causa de les limitacions de la mida de la pantalla i perquè
requerixen una lectura poc sistemàtica.
Els textos discontinus (30 % en paper i 10 % en suport electrònic) poden ser
molt diversos i inclouen llistats, taules, gràfics, diagrames, anuncis, horaris,
catàlegs, índexs i formularis; aquests textos requerixen enfocaments, destreses de lectura diferents. Textos mixtos (5-10 %) són aquells que combinen els
dos anteriors; per exemple, prosa acompanyada de gràfics o taules, freqüents en revistes, obres de consulta, llibres, material escolar i informes. Els
formularis en línia, els missatges de correu electrònic i els fòrums de discussió
són també exemples de textos mixtos. Els textos múltiples (el 70 % en format
electrònic) combinen tots els anteriors.
Els processos cognitius de la comprensió lectora sobre els quals informa PISA
el 2009 són accedir i obtindre informació, integrar i interpretar (desenvolupament d’una comprensió global, elaboració d’una interpretació) i reflexionar i
valorar (reflexió i valoració del contingut i de la forma d’un text).
Accedir i obtindre informació del text que es presenta és el primer procés de
la lectura i de la comprensió en PISA; l’accés és directe en els textos impresos, però requerix moure’s en el medi electrònic («navegar»). Es pot requerir
del lector obtindre informació explícita inclosa en el text, com, per exemple,
identificar els personatges, el lloc, el temps, o aspectes que es demanden
del context o altres circumstàncies. Si la informació no apareix de forma explícita en el text, el lector ha d’«obtindre-la» mitjançant la recerca en els diferents paràgrafs (la navegació al medi electrònic) dels elements que permeten
donar compte d’allò que es demana.
Integrar i interpretar és el segon dels processos que planteja PISA. Implica
que el lector és capaç d’adquirir, primer, una comprensió global que exigix
interpretar, inferir i integrar idees i significats que poden deduir-se mitjançant
el raonament, o que es troben en el conjunt o en diferents paràgrafs o apartats; segon, el lector és capaç d’elaborar una interpretació. Exemples
d’aquest «procés» el proporcionen els exercicis en els quals es demana al
lector que propose un títol per al text, que descriga personatges, que assenyale arguments, que contraste i compare informació, que extraga conclusions, que ordene i jerarquitze idees, que elabore una interpretació o que
identifique elements determinats de gràfics o taules, els relacione i explique
la seua finalitat i utilitat. En el suport electrònic integrar i interpretar s’exigix
generalment navegar per diverses pàgines, comparar, contrastar i localitzar
evidències en les diferents «parts» que componen el conjunt de la informació
presentada.
Reflexionar i valorar exigix al lector recórrer a coneixements, idees o actituds
externes al text, que incorpore, l’experiència i els coneixements propis a fi de
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poder comparar, contrastar o formular hipòtesis. Els exercicis en els quals es
planteja al lector valorar exigixen que compare el que el text afirma o proposa amb els punts de vista propis, amb informació que procedix d’una altra
font, amb els seus coneixements i, en tots els casos, que faça ús de la capacitat de raonament abstracte. Exercicis d’aquest procés demanden l’aportació
de comparacions, proves, dades, evidències o arguments externs al text.
La reflexió i valoració sobre la forma d’un text exigix al lector considerar la
qualitat, la rellevància, l’estructura, l’estil i l’ús del llenguatge. La importància
de la valoració augmenta quan s’accedix als entorns quasi il·limitats d’Internet, que requerixen del lector considerar l’exactitud, la fiabilitat i la pertinència de la informació a què accedix.

L’avaluació de la competència matemàtica
La competència matemàtica (el constructe «mathematical literacy») es va revisar, primer, el 2003, però s’ha reelaborat un nou marc de la competència
per a l’exercici de 2012 i següents. Es planteja, primer, què significa competència matemàtica per als joves que finalitzen l’educació secundària baixa,
que han de continuar la formació, en la immensa majoria, o que poden optar
per la incorporació a la vida laboral. En ambdós casos, el jove ha de ser capaç
d’espavilar-se com a ciutadà actiu que assumix responsabilitats i exercix i
gaudix de drets en les societats democràtiques.
PISA el 2012 definix la competència matemàtica com «la capacitat individual
per a formular, fer servir i interpretar les matemàtiques en una varietat de
contextos, que inclou el raonament matemàtic i l’ús de conceptes matemàtics, procediments, fets i eines per a descriure, explicar i predir fenòmens. La
competència matemàtica permet als individus reconéixer el paper que les
matemàtiques exercixen al món i elaborar judicis ben fundats i les decisions
que necessiten els ciutadans constructius, reflexius i compromesos.»
La referència en la definició a formular (elaboració de models matemàtics),
fer servir i interpretar ressalta els processos imprescindibles perquè l’estudiant puga afrontar amb èxit la resolució de problemes que implica les matemàtiques.
Món real
Problema real
en context

Món matemàtic
Formular un
model

Problema
matemàtic

Validar
resultats

Resultats en
context

Emprar les
matemàtiques

Resultats
matemàtics

Interpretar
resultats
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Dimensions de la competència matemàtica
Les proves PISA de la competència matemàtica distingixen tres dimensions:
els contextos en els quals pot ser observada i avaluada la competència matemàtica, els processos que han de realitzar els alumnes i les alumnes quan resolen problemes situats en el seu context i els coneixements sobre continguts matemàtics que s’espera d’ells.
Els contextos en els quals es planteja un problema en la vida real condicionen les estratègies i la preparació del model matemàtic adequats per a resoldre'l. PISA definix quatre tipus de contextos. El context personal afecta problemes sobre un mateix i el seu entorn familiar (els jocs, la salut, el transport,
els esports, els viatges o els horaris i les finances personals). El context ocupacional afecta a problemes sobre el món laboral (decisions laborals, mesures, costos...). El context social afecta a problemes com participació democràtica, transport públic, govern i polítiques públiques, estadístiques
econòmiques, demogràfiques, polítiques i socials. Finalment, el context científic afecta problemes com l’ecologia, el clima, la medicina, les ciències o la
mesura.
Els processos de la competència matemàtica es referixen a la capacitat dels
individus per a formular, fer servir i interpretar les matemàtiques quan s’enfronten a un problema de la realitat que han de transformar en un de matemàtic, resoldre'l i tornar a la realitat amb la solució novament contextualitzada. Formular situacions matemàticament suposa la capacitat de reconéixer i
identificar la possibilitat d’utilitzar les matemàtiques per a convertir un problema plantejat al món real en un problema matemàtic. Fer servir conceptes,
fets, procediments i raonament matemàtic és el procés que permet aplicar
els conceptes, dades i procediments matemàtics i raonar per a resoldre problemes formulats matemàticament. Interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics és el procés que exigix de l’individu competent l’habilitat per a raonar sobre les solucions matemàtiques, els resultats o les conclusions i
interpretar-los en els contextos dels problemes de la vida real.
Els continguts de la competència matemàtica són els relatius al canvi i les relacions, espai i formes, quantitat i incertesa. En aquests quatre continguts
agrupa el marc de PISA els continguts curriculars i estàndards més freqüents
en les matèries de matemàtiques dels diferents països. Les funcions matemàtiques, l’àlgebra i les representacions de dades en gràfics i taules són continguts matemàtics que permeten descriure, formular models i interpretar els
canvis i les relacions. Espai i formes com els estudiats en geometria permeten distingir les propietats dels objectes relatives a la mida, posició, orientació i representació; a més, PISA considera la perspectiva, les figures o el terreny i la lectura i interpretació de mapes, cartes, plans o formes dinàmiques
de representació com els GPS.
La quantitat forma part essencial del món que ens envolta i és imprescindible
per a distingir els atributs i les relacions dels objectes, per a explicar i mesurar unitats, mides i formes. L’ús i el sentit dels nombres i les operacions que
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amb ells es realitzen, el càlcul, l’estimació o la utilització d’indicadors numèrics i la consideració de les seues tendències són fonamentals en aquest domini de la competència matemàtica. Finalment, la incertesa, i l’error en la
percepció, la mesura, la interpretació, el coneixement i la representació de
la realitat són constants en l’activitat humana. El reconeixement de la variació en els processos, la probabilitat, l’estadística i la presentació i la interpretació de les dades són aspectes essencials de la competència matemàtica
considerats en aquest contingut.

L’avaluació de la competència científica
La competència científica (scientific literacy) va ser matèria principal de l’avaluació en PISA 2006 i ho és novament el 2015. Aquesta competència inclou, a
més de coneixements i habilitats, la capacitat de mobilitzar recursos cognitius a partir de determinats valors i actituds cap a les ciències, des de les
perspectives personal, social, professional i cultural.
Dimensions de la competència científica
La competència científica s’organitza en quatre dimensions: situacions i contextos, processos (scientific competencies), continguts (coneixement científic
i coneixement sobre les ciències) i actituds.
Situacions i contextos. En aquesta primera dimensió, PISA considera el context personal (individual, familiar i de l’entorn d’amistats de l’alumnat), el
context social (la comunitat i l’entorn social de l’alumnat) i en el context global (el món interrelacionat actual).
Processos (scientific competencies). En aquesta segona dimensió, PISA considera els processos que tenen a veure amb identificar temes científics, explicar
fenòmens científicament i utilitzar les evidències científiques i la capacitat de
l’alumnat d’aplicar-los amb èxit, tant pel que fa al coneixement de les ciències
com al coneixement sobre la mateixa ciència. PISA destaca en aquesta competència el raonament sobre determinats fets i principis generals, el raonament
deductiu, que permet anar del particular al general, el pensament crític, la
capacitat de transformar, representar i interpretar dades i fets, elaborar i comunicar i utilitzar les habilitats matemàtiques.
Continguts (coneixement científic). En aquesta tercera dimensió, PISA considera el coneixement de les ciències i el coneixement sobre les ciències. El
coneixement de les ciències es valora en PISA a partir dels coneixements de
l’alumnat sobre els sistemes físics, els sistemes vius, la Terra i l’espai i la tecnologia. El coneixement sobre les ciències se centra en els processos de les
ciències, en les explicacions científiques (com obtenen els científics les dades
i com les utilitzen).
Les actituds cap a les ciències. En aquesta quarta dimensió, PISA valora l’interés i les respostes dels individus cap a les ciències i la tecnologia i els beneficis personals, globals i socials que proporcionen.
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Característiques generals de les proves PISA
Des del primer exercici PISA 2000, l’estudi és dirigit pel PISA Governing
Board (PGB-Consell de Govern de PISA) integrat pels representants de
cadascun dels països participants i l’equip OCDE responsable de l’estudi. Aquest Consell de Govern dóna compte, de les decisions i dels treballs realitzats, al Comité d’Educació de l’OCDE, en el qual estan representats orgànicament els països membres de l’OCDE. El Consell de
Govern de PISA acorda els requisits tècnics que han de presidir l’estudi,
que es presenten als «informes tècnics» i s’elaboren amb el suport científic i tècnic de consorcis internacionals en els quals col·laboren les més
destacades i prestigioses institucions internacionals en el camp de l’avaluació educativa.
Els informes tècnics especifiquen com han de ser les mostres de l’alumnat
perquè es produïsca una representació adequada dels països i regions
participants; quines han de ser les característiques de les preguntes que
s’utilitzen, així com les dels qüestionaris de context que han de respondre
els alumnes i les alumnes i les famílies. Els informes tècnics detallen la
manera de preparar i realitzar els treballs de camp i els procediments per
al tractament de les dades. D’acord amb la preocupació essencial sobre
fiabilitat i validesa de les proves, l’informe tècnic dóna compte de com ha
de ser estimada la consistència i la precisió de les mesures realitzades, és
a dir, la fiabilitat dels resultats obtinguts en cada exercici i com garantir la
validesa de les proves, açò és, fins a quin punt PISA mesura el que realment pretén mesurar.
Les mostres d’alumnat se seleccionen entre els escolaritzats als respectius
països, amb edats compreses entre els 15 anys i tres mesos i els 16 anys i
dos mesos en el moment en què es decidix la mostra de cada exercici
PISA. El Consorci internacional responsable de l’estudi establix i selecciona les mostres de centres i alumnat que han de realitzar les proves en representació de cada país o regió participant, i garantix que aquesta selecció de la mostra respon als estàndards tècnics acordats a l’informe tècnic
corresponent.
La mostra d’alumnat que ha de participar en PISA per cada país es realitza
en dues etapes; primer se seleccionen les escoles; a continuació, la institució responsable de PISA a cada país selecciona, de manera aleatòria, 35
escolars del total dels alumnes de cada escola seleccionada que tenen 15
anys. Són exclosos els centres educatius seleccionats que no tenen prou
estudiants per a realitzar la prova. Dins de cada un d’aquests centres, només pot ser exclòs de les anàlisis dels resultats finals, per les circumstàncies personals d’exclusió definides, un màxim del 5 % de l’alumnat.
Les mostres de centres i d’alumnat participants es confeccionen de manera que participen un mínim de 150 centres i uns 4 500 estudiants per
país. Però aquestes mostres poden variar ja que en diversos països s’amplia la mostra per a obtindre dades representatives també de regions o
estats. És el cas de l’Argentina, Austràlia, Bèlgica, Brasil, Canadà,
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Espanya, Itàlia, Mèxic, el Regne Unit i Suïssa, entre d’altres. Per a la participació de les regions la mostra s’amplia a 50 centres i 1500 alumnes de
mitjana, per regió.
En PISA 2012 han participat 65 països (inclosos els 34 de l’OCDE) i uns
510 000 alumnes. A Espanya van participar 4 500 alumnes per a la mostra estatal i 1 500 per a la mostra ampliada de cadascuna de les 14 comunitats autònomes (uns 26 000, en total), les administracions educatives de les quals
van optar per aquesta ampliació de mostra per a obtindre dades representatives i comparables internacionalment, als territoris respectius.

Les proves utilitzades
PISA determina als marcs de l’avaluació i en les especificacions tècniques
els requisits que han de reunir les proves, les traduccions, la realització dels
exercicis, les anàlisis posteriors i la presentació dels resultats. Els qüestionaris de l’estudi són preparats pels consorcis esmentats, que compten amb la
col·laboració d’experts dels països participants en cadascuna de les competències i dels coordinadors tècnics nacionals del projecte a cada país.
Les qüestions finalment proposades han d’abordar totes les dimensions de
cada competència, incloure tots els nivells de dificultat previstos i adequar-se a les diferents realitats culturals dels països participants. Una vegada preparades les proves, es realitza un estudi pilot l’any anterior a cada
exercici, a cada país, com a resultat del qual s’eliminen aquelles que no
mesuren de forma adequada el que es pretén o s’afigen les qüestions necessàries per a satisfer les prescripcions tècniques establides.
PISA utilitza en cada exercici preguntes comunes als anteriors (d’ancoratge)
per a fer possible l’estudi de l’evolució dels resultats al llarg del temps (tendència), i noves preguntes per a l’àrea que es considera principal en cada
edició.
Les preguntes s’agrupen en unitats d’avaluació en les quals es presenta als
alumnes i les alumnes una situació denominada «estímul» i que pot consistir en textos, il·lustracions de tipus divers i combinacions d’ambdós. Els estímuls presenten situacions similars a les que poden produir-se en la vida
real. Cada estímul va acompanyat d’una sèrie de qüestions que l’alumnat
ha de respondre. Les qüestions poden ser tancades, tipus test, d’«elecció
múltiple», on l’alumnat ha de triar la resposta correcta entre les quatre alternatives que se li proposen; però es presenten també preguntes «obertes» en les quals l’alumnat ha «de construir» la resposta.
En la tercera part d’aquest informe i en els recursos en línia s’oferixen
exemples d’unitats d’avaluació d’exercicis anteriors, fins a 2012, alliberades
per PISA.
En PISA, les proves es presenten en diferents quaderns que inclouen les
qüestions de lectura, matemàtiques i ciències proposades segons un disseny denominat matricial, o rotatori. Açò significa que cada alumne i alumna ha de respondre una part del total de les preguntes, en un temps de 120
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minuts. El nombre total de preguntes és molt superior al que respon cada
alumne i alumna; però cada una d’elles ha de rebre, en el conjunt de l’estudi, un nombre suficient de respostes que garantisca que el seu ús en la
mesura és el que s’ha plantejat.
Les preguntes s’agrupen en els quaderns i s’encavalquen entre ells de manera que en el conjunt cobrisquen de manera satisfactòria totes les dimensions de cada competència i tots els nivells de dificultat previstos. Aquest
procediment permet una extensió i un temps raonable de realització de la
prova per a cada alumne i alumna, mentre permet garantir la validesa de la
prova.
La prova en suport electrònic, amb plantejaments similars, suposa un temps
total per a cada estudiant de 40 minuts. A més, els alumnes dediquen uns
30 minuts a completar els qüestionaris que recullen dades personals, de
l’entorn social, econòmic i cultural, hàbits i actituds davant de l’estudi. Els
equips directius emplenen un qüestionari sobre el centre educatiu.
Convé assenyalar que el procediment fet servir per PISA, però també per
les proves mostrals de l’avaluació de diagnòstic espanyola, no permet reduir i utilitzar una part dels qüestionaris d’aquest tipus a exercicis censals,
en els quals tots els alumnes i les alumnes han de respondre el mateix nombre limitat de preguntes.

L’aprofitament de la información
dels resultats de PISA a l’aula
En la tercera part d’aquest informe s’aborda com utilitzar les avaluacions
externes per a millorar el rendiment de l’alumnat, amb especial menció als
resultats expressats pels nivells de rendiment i als factors associats, particularment, els contextos econòmics, socials i culturals dels alumnes i les alumnes. En aquest apartat es resumixen quins són els principals resultats sobre
els quals informa PISA i, d’aquests, quins són més rellevants per al treball
als centres educatius i els aprenentatges a l’aula. El lector interessat pot
consultar els informes complets de resultats de PISA, publicats per l’OCDE,
i els informes espanyols, publicats per l’anterior Institut d’Avaluació (des de
PISA 2000 a PISA 2009) i l’actual INEE per a PISA 2012 (veure les referències
al final d’aquest informe). Ací es presenta un resum sumari de quins són els
aspectes essencials d’aquesta informació de resultats i, d’aquests, quins
poden tindre una utilitat més gran per al treball docent a l’aula.
La informació de resultats PISA 2012 ha sigut publicada per l’OCDE el 2013
en 6 volums:
– V olumen I: Resultados en matemáticas, lectura y ciencias (PISA 2012
Results: What Students Know and Can Do. Student Performance In mathematIics, reading and science).
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– Volumen II: Excelencia a través de la equidad (Excellence through Equity:
Giving Every Student the Chance to Succeed).
– Volumen III: El compromiso de los estudiantes (Ready to Learn: Students’
Engagement, Drive and Self-Beliefs).
– Volumen IV: Qué hace que las escuelas tengan éxito (What Makes Schools
Successful? Resources, Policies and Practices).
– Volumen V: Resolución de problemas (Skills for Life: Student Performance
in Problem Solving).
– V olumen VI: Las destrezas en competencia financiera para el siglo
(Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century).

xxi

En els resultats del rendiment dels alumnes i les alumnes en cada competència que PISA presenta en el volum I, s’analitzen els resultats globals, els
nivells de rendiment i els resultats en cada una de les dimensions considerades. En el volum segon es relacionen els resultats amb els diferents factors que poden estar associats al rendiment. Aquestes dos són les qüestions que es resumixen a continuació.

La puntuació mitjana
PISA utilitza la Teoria de Resposta a l’Ítem (TRI) per a estimar el comportament de cada una de les preguntes utilitzades (ítems) i valorar les respostes que oferixen els alumnes i les alumnes. Aquesta anàlisi permet
atribuir una puntuació a cada ítem, en una escala de puntuacions comuna, i una puntuació a cada estudiant en funció de les preguntes que ha
respost correctament, només als efectes dels càlculs posteriors. La mitjana de les puntuacions així obtingudes es fa equivaldre a 500 punts i la
desviació típica a 100 punts. Com es va dir en la Introducció, PISA és en
aquest sentit una avaluació normativa que pren en consideració els resultats obtinguts i la seua comparació i determina la posició relativa de
cada un dels països o regions respecte a la «mitjana» de tots els resultats obtinguts.
L’ordenació dels països, segons la puntuació mitjana que han obtingut
els alumnes i les alumnes, sol ser l’aspecte essencial, quan no l’únic, que
sovint traslladen els mitjans de comunicació a les opinions públiques
dels països. Es tracta d’una xifra resum de tot el que s’ha estudiat en
cada exercici en PISA, valuosa, sens dubte, ja que és un resum sumaríssim sobre la situació relativa de l’educació de cada país respecte als altres i a la mitjana internacional. Però la xifra mitjana reflectix de manera
molt insuficient la valuosa informació que apareix en els sis volums publicats. Es mostra a continuació un exemple d’aquesta presentació de
resultats.
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Cal assenyalar que els resultats de cada país i regió s’acompanyen dels intervals de confiança, estimats a partir dels errors típics de la mesura que corresponen a cada un. Aquest procediment permet afirmar amb una confiança
superior al 95 % que la mitjana real d’un país es troba en algun dels punts
compresos en el seu interval de confiança. Però cal tindre en compte, i açò és
més important a l’hora d’establir ordenacions de països, que les diferències
de la puntuació mitjana d’alguns països, els intervals de les quals coincidixen
en part, no són estadísticament significatives i, per tant, res no podria afirmar-se sobre l’«ordre» real en què s’han situat els seus resultats.
També cal ressaltar que les diferències entre països són molt inferiors a les
que es presenten dins dels països. El mateix es pot afirmar de les diferències
de regions dins d’un país, sempre inferiors a les que es donen dins de cada
regió. Igualment, i açò és més important a l’hora de valorar els resultats del
conjunt del país, les diferències entre centres són a Espanya, com a països
d’excel·lents resultats, inferiors a les diferències que es produïxen dins dels
centres. Aquesta informació, sobre la qual es tornarà en la tercera part, és
molt rellevant per al treball dels centres educatius i a les aules.
No obstant això s’ha de ressaltar que PISA no oferix, tècnicament no pot
oferir, dades individuals de l’alumne o l’alumna, o centres, ja que els resultats
només són representatius del conjunt de l’alumnat d’un país o, en el seu cas,
una regió.
Els nivells de rendiment
L’atribució d’una puntuació a cada alumne, només a efectes dels càlculs
posteriors, permet precisar el «nivell de competència» assolit per l’alumnat
en funció de les preguntes que ha respost correctament. Però sobre tot, i açò
és de la màxima utilitat per a l’escola, PISA descriu què caracteritza els diferents nivells de competència, quin és el domini de la competència que asso48
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lix cada grup d’estudiants, d’acord amb les preguntes a ells associades. És a
dir, què són capaços de fer en la competència corresponent els alumnes i les
alumnes que es troben en cada nivell de rendiment.
Altrament dit, PISA descriu quins aspectes de la competència s’han de dominar per a assolir un determinat nivell de domini competencial o, el que és el
mateix, PISA establix mitjançant un procediment que combina l’anàlisi estadística i el que els experts realitzen de cada competència, el «criteri» amb
què es necessiten els dominis de la competència insatisfactoris (nivells 1 i inferior), mitjans (nivells 2, 3 i 4), necessaris per a garantir que l’alumnat està en
condicions de poder afrontar amb èxit reptes formatius, laborals o socials,
posteriors) i nivells excel·lents (5 i 6). Com s’ha assenyalat, es tornarà a aquesta qüestió en la part III, per a ressaltar la utilització d’aquests resultats, per a
elevar a les aules el rendiment dels alumnes en les diferents competències. A
més, es reproduïx la descripció d’allò que caracteritza els sis nivells de rendiment en matemáticas (INEE, 2013). Aquesta informació de nivells de rendiment es realitza per a cadascuna de les competències estudiades en cada
exercici.
% alumnes en nivells de rendiment en
competència matemàtica. PISA 2012
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Nivells < 1 i 1

• Nivells < 1 i 1: < 420 punts
• Nivells 2, 3, i 4: 420-607
• Nivells 5 i 6: > 607

Resultats en els diferents dominis de les competències
La informació dels nivells de rendiment s’oferix també per a cada un dels
diferents dominis de les competències, definits en els marcs de l’avaluació.
Aquesta informació resulta molt útil per al professorat i els responsables
dels programes educatius. Però s’oferix també, per a cada domini, la puntuació mitjana internacional i l’obtinguda per l’alumnat de cada país o re49

gió. Açò permet conéixer les fortaleses i les debilitats dels països i regions
en cada un dels dominis de les competències, en comparació amb altres
països o, el que pot ser més rellevant, en comparació, dins de cada país o
comunitat, amb els altres dominis de la competència o la puntuació mitjana
global. En la part III es tornarà també sobre aquest assumpte i allà s’oferix,
com a exemple, una comparació dels resultats obtinguts per l’alumnat en
els tres processos de la competència matemàtica consignats, expressat en
punts de diferència respecte a la puntuació que el mateix alumnat ha obtingut, en cada cas, per al conjunt de la competència.
PISA analitza les relacions existents entre els resultats obtinguts per l’alumnat
i els possibles factors associats. Particularment interessant és la relació entre
els resultats i les circumstàncies socials, econòmiques i culturals de l’alumnat
i les famílies, ja que oferixen una informació molt valuosa sobre l’equitat.
Sobre aquest mateix assumpte són molt rellevants les anàlisis de les diferències dels resultats (variància).
És també molt interessant per al treball a l’aula, la informació del volum III
de PISA sobre l’actitud de l’alumnat davant dels aprenentatges i envers les
diferents competències bàsiques. Igualment, és molt interessant per als
centres educatius, la informació presentada en el quart volum sobre què fa
que un centre escolar tinga èxit. S’analitza, en aquest volum, la relació entre els resultats obtinguts per l’alumnat i qüestions com l’organització escolar, l’autonomia dels centres, la selecció i l’agrupació de l’alumnat, l’avaluació i la rendició de comptes i els entorns d’aprenentatge (relacions entre
professors i alumnes, clima escolar, implicació de les famílies i la mateixa
direcció escolar).
Dins dels resultats, i els factors que els condicionen, mereix una especial
atenció per la seua rellevància, en el cas espanyol, la repetició de curs. Els
alumnes i les alumnes espanyols que estaven en 4t curs de l’ESO, en realitzar
la prova, el curs que els correspon, si no han patit cap repetició, obtenen resultats excel·lents a tots els exercicis PISA, i també, en el de 2012, fins i tot
netament superiors als dels alumnes equivalents de la UE o del conjunt de
l’OCDE, com es pot veure en el gràfic següent. Aquests bons resultats no
només es produïxen a les comunitats autònomes de millor mitjana (entre 530
i 548 punts PISA), també a les de resultats més modestos, en les quals els
alumnes i les alumnes que no han repetit curs obtenen puntuacions que
superen també les dels seus homòlegs de l’OCDE o la UE.
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Els alumnes i les alumnes repetidors d’un any obtenen una puntuació mitjana
inferior en més d’un nivell de rendiment respecte als alumnes i les alumnes
que no han repetit. Açò ocorre també a la UE i en l’OCDE; en el cas de
l’alumnat que ha repetit dos anys, la diferència assolix pràcticament els dos
nivells de rendiment. El que destaca en el cas espanyol és que els percentatges de repetidors d’un o dos anys, oscil·la entre el 21 % i el 44 %, i és el 34 %
de mitjana a Espanya, mentre que aquest percentatge es reduïx a la meitat a
la UE o en l’OCDE.
PISA constata que els alumnes i les alumnes repetidors tenen un nivell molt
baix de rendiment a tots els països. Els alumnes i les alumnes repetixen perquè van malament, però per repetir no assolixen el nivell de competència
satisfactori, de manera que, amb probabilitat, eixiran de l’ESO sense el nivell
mínim que PISA considera necessari per a continuar la seua formació amb
èxit, o incorporar-se a la vida social i laboral amb possibilitats d’exercir els
seus drets i responsabilitats com a ciutadans adequadament formats, i, amb
probabilitat, finalitzen l’ESO. Com hem indicat ja, totes aquestes qüestions
es reprendran en la part III del present informe en la qual es planteja com
millorar, a partir de les informacions que proporcionen les avaluacions nacionals i internacionals realitzades amb rigor.
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Recursos en línia per al docent
•O
 ECD (2013), PISA 2012 Results: What Students Know and Can
Do (Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I),
PISAOECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201118-en
• PISA 2012. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.
• INFORME ESPAÑOL. Volumen I: Resultados y contexto.. www.mecd.gob.
es/inee
•E
 jemplos de estímulos y preguntas en todos los ejercicios PISA, cuyos resultados se pueden consultar en la página web del INEE.
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionals.html
• Borradores (en inglés) de los marcos de la evaluación PISA 2015.
• PISA 2012 Technical report.
• Informe español. PISA 2012. Competencia Financiera.
• Informe español. PISA : Resolución de problemas de la vida real Resultados
de Matemáticas y Lectura por ordenador.
•P
 ISA 2012. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.
Informe español. Volumen I: Resultados y contexto.
•P
 ISA 2012. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.
Informe español. Volumen II: Análisis secundario.
•M
 arcos y pruebas de evaluación de PISA 2012: Matemáticas, Lectura y
Ciencias.
•P
 ISA 2009. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos
OCDE. Informe español.
• La lectura en PISA 2009: Marcos y pruebas de la evaluación.
• Ciencias en PISA: Pruebas liberadas.
• Pruebas Liberadas de PISA-ERA, 2009 (lectura electrónica).
• Iberoamérica en PISA 2006. Informe regional.
• La lectura en PISA 2000, 2003 y 2006.
•P
 ISA 2006 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la
OCDE. Informe español.
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4
Les avaluacions generals
de diagnòstic (2009 i 2010)
La participació espanyola en els programes internacionals es va iniciar en
els anys huitanta del segle passat, com s’ha assenyalat. Les primeres avaluacions nacionals, mostrals, externes i estandarditzades les va realitzar
l’INECSE, com a conseqüència del mandat de la LOGSE de 1990.
Aquestes avaluacions van valorar el rendiment dels alumnes i les alumnes
que finalitzaven l’Educació Primària i l’ESO i es va desenvolupar un estudi
pilot sobre l’Educació Infantil.
La Llei educativa (LOE) de 2006 va introduir en el sistema educatiu espanyol les competències bàsiques en el currículum i la seua avaluació. La llei
va encomanar a l’Institut d’Avaluació, i als organismes corresponents de
les comunitats autònomes, la realització d’avaluacions de diagnòstic, generals i mostrals, per al conjunt de l’estat i, censals en cada comunitat autònoma. Aquestes avaluacions s’havien de realitzar en quart curs de
Primària i en segon curs de l’ESO. La finalitat de les avaluacions generals
de diagnòstic va ser conéixer en quina mesura s’assolixen els objectius
plantejats pel sistema educatiu i el funcionament de les polítiques educatives. La valoració s’havia de basar en el rendiment assolit per l’alumnat
en l’adquisició de les competències bàsiques, degudament contextualitzat pels factors educatius, organitzatius i de context personal i social, econòmic i cultural.
La llei va insistir que les avaluacions generals s’havien de realitzar des
d’una perspectiva de col·laboració, concertació i participació entre les administracions implicades. Aquest mandat va exigir l’acord sobre els principis, finalitats i significats de l’avaluació i la coordinació dels treballs entre
el Ministeri i les comunitats autónomas. La primera tasca, l’elaboració del
marc de l’avaluació, va comptar, primer, amb la col·laboració d’experts
nacionals i internacionals i, segon, amb el Grup Técnico del Consell Rector
de l’Institut d’Avaluació, format per experts responsables de l’avaluació
en les diferents comunitats autònomes.
A partir dels exemples internacionals, particularment PISA, les avaluacions generals de diagnòstic s’han plantejat com avaluacions mostrals, normatives, realitzades mitjançant proves externes estandarditzades, que
consideren el conjunt dels resultats obtinguts i la seua mitjana. Però, també com en PISA, les avaluacions permeten precisar i descriure els nivells
de rendiment assolits per l’alumnat i, per tant, són en aquest sentit, també, avaluacions per criteris. S’han realitzat dos exercicis de l’avaluació general de diagnòstic a Espanya: la de 2009, en la qual van participar alumnes de quart curs de Primària i la de 2010, dirigida als alumnes i les
alumnes de segon d’ESO.
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La informació oferida en ambdues avaluacions ha sigut degudament contextualitzada i acompanyada d’una interpretació de la influència dels factors associats als resultats obtinguts pels alumnes i les alumnes, de manera
similar al descrit per a PISA. L’avaluació ha tingut un caràcter formatiu i la
seua finalitat essencial ha sigut que els resultats permeteren orientar polítiques i accions de millora educativa per al conjunt del sistema, però també
per als aprenentatges i el rendiment dels mateixos alumnes dels cursos
avaluats i els futurs alumnes dels esmentats cursos.
Les avaluacions generals de diagnòstic espanyoles oferixen resultats representatius, tant de les comunitats autònomes com del conjunt de l’Estat, la
qual cosa ha exigit disposar de mostres d’un nombre suficient d’alumnat per
comunitat autònoma, de manera que estiguen degudament representats els
tipus de centres, les circumstàncies personals i de l’entorn socioeconòmic i
cultural de l’alumnat i dels centres.

Quines competències s’han avaluat
i com s’han plantejat
Preparar les competències per a l’avaluació ha exigit, en l’elaboració del
marc de l’avaluació, un estudi detallat i un desglossament de les dimensions
de cada una de les competències bàsiques i dels coneixements, destreses i
actituds relacionats. Ha sigut necessari precisar el pes relatiu que hauria de
tindre cada una d’aquestes dimensions en l’avaluació i verificar la seua relació amb els objectius, continguts i criteris d’avaluació de cada una de les àrees o matèries del currículum espanyol.
Les competències definides en la LOE, pràcticament coincidents amb la proposta de la Unió Europea de 2006, contemporània a la llei espanyola van ser:
• Competència en comunicació lingüística.
• Competència matemàtica.
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
• Tractament de la informació i competència digital.
• Competència social i ciutadana.
• Competència cultural i artística.
• Competència per a aprendre a aprendre.
• Autonomia i iniciativa personal.
D’aquestes huit competències es van tractar d’avaluar, en un primer moment,
les cinc primeres, de les quals es tenia experiència internacional prèvia; finalment, es va renunciar a avaluar el tractament de la informació i la competència digital en els dos primers exercicis, a causa d’una consistència insuficient,
tant de les experiències internacionals fins aquell moment, com dels materials preparats per a l’avaluació.
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Per tant, en els dos primers i, fins al moment, únics exercicis de l’avaluació general de diagnòstic, es van avaluar la competència en comunicació lingüística,
la competència matemàtica, la competència en el coneixement i la interacció
amb el món físic i la competència social i ciutadana.
En els marcs de l’avaluació general de diagnòstic es van precisar i van preparar les competències bàsiques per a la seua avaluació, es van establir les
poblacions, les mostres i els contextos que havien de ser avaluats, es va
definir com havien de ser les proves i les anàlisis de resultats i, finalment, es
va precisar la informació i la difusió que s’havia de donar dels resultats obtinguts.

La definició i la precisió de les competències bàsiques
La definició de les competències bàsiques es va realitzar de manera similar
en ambdós exercicis, i la precisió va tindre en compte les diferències necessàries entre el grau d’adquisició de les competències en 4t de Primària i 2n
de l’ESO. En aquest informe es resumixen, per a facilitar l’exposició, el desglossament i les característiques de les competències avaluades en 4t de
Primària.
La preparació de les competències per a la seua avaluació va consistir, en
primer lloc, en la definició i precisió de les dimensions de cada competència,
a partir del que s’havia establit en el currículum oficial espanyol (Reials
Decrets que van establir els ensenyaments mínims). En segon lloc, es van establir les relacions entre les dimensions de cada competència i les diferents
àrees i matèries del currículum i es va fixar el pes relatiu que havia de tindre
cada un d’aquests elements en les proves.
En resum, el procés seguit per a la preparació de les competències per a la
seua avaluació va ser el següent:
•D
 efinició de les dimensions de la competència: contextos i situacions, processos, blocs de contingut, actituds, en el seu cas.
•E
 laboració dels quadres en els quals es relacionen, a través dels criteris
d’avaluació de les diferents àrees del currículum que contribuïsquen a la
competència, els processos i els blocs de continguts.
Processos

Pesos ( %)

Blocs
de continguts

a

b

c

A

Criteris avaluació
diferents matèries

Criteris...

Criteris...

30

B

Criteris...

Criteris...

Criteris...

20

C

Criteris...

Criteris...

Criteris...

50

25

40

35

100
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•M
 atriu d’especificacions de cada competència amb les unitats d’avaluació i
ítems proposats, elaborats a partir dels criteris d’avaluació del quadre anterior.
Processos
Blocs
de continguts

a

A

Unitat 1

b

Pesos (%)
c

Unitat...

30

Unitat...
Unitat...

B

Criteris...

Unitat...

20

Unitat...
Unitat...

C

50

Unitat...
25

40

35

100

Les dimensions definides per a cada competència
Com s’ha assenyalat, es van establir quatre dimensions diferents per a cada
competència. A continuació, es resumixen les relatives als processos cognitius i els continguts avaluables, els resultats dels quals es van detallar en els
informes corresponents dels exercicis de 2009 i 2010.
Les dimensions de la competència en comunicació lingüística
La competència en comunicació lingüística es va plantejar en el currículum
espanyol de manera complexa; a més de la comprensió lectora, l’avaluació
de la competència lingüística va incloure els processos de l’expressió. A tall
d’exemple, es reproduïxen a continuació els processos de la comprensió lectora, similars, d’altra banda, als utilitzats per PIELS o PISA.
Els processos de la comprensió lectora
Aproximació i identificació. Organització.

45  %

Integració. Síntesi.

30  %

Reflexió. Valoració. Transferència i aplicació.

25  %

Les dimensions de la competència matemàtica
En l’avaluació de la competència matemàtica s’han considerat sis processos
cognitius agrupats en tres destreses:
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•R
 eproducció dels coneixements practicats, reconeixement de tipus de processos i problemes matemàtics i realització d’operacions habituals.
• Connexió, interpretacions i interrelacions en diverses situacions.
•R
 eflexió, perspicàcia i creativitat a l’hora d’identificar els elements matemàtics d’un problema i establir interrelacions.
D’altra banda, els blocs de continguts de la competència matemàtica que
es van establir en l’Educació Primària són: nombres i operacions; la mesura: estimació i càlcul de magnituds; geometria; tractament de la informació, atzar i probabilitat. En resum, les dimensions de la competència matemàtica en l’Educació Primària són les que es resumixen en el quadre
següent.
Les dimensions de la competència matemàtica
Processos
Blocs de
continguts

Reproducció
Accés i
identificació

Comprensió

Connexió

Aplicació

Anàlisi i
valoració

Reflexió
Síntesi i
creació

Judici i
regulació

Pesos
%

Nombres i
operacions

35  %

La mesura

20  %

Geometria

25  %

Tractament
de la
informació,
atzar i
probabilitat

20  %

Pesos %

10  %

15  %

25  %

20  %

20  %

10  %

100  %

Dimensions de la competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic
Per a l’avaluació general de diagnòstic de la competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic, es va optar per adaptar el marc espanyol al
que estava exposat en el marc per a l’avaluació de les ciències pel projecte
PISA, procedint amb el mateix mètode de relació entre les dimensions i el
currículum espanyol a través dels criteris d’avaluació de les diferents àrees
del currículum. Per tant, les dimensions per a aquesta competència són les
que es resumixen a continuació.
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Dimensions de la competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic
Processos
Blocs de continguts

Identificar
temes científics

Explicar fenòmens
científicament

Utilitzar
proves científiques

Pesos
( %)

Matèria i energia

15 ± 5

Els éssers vius

25 ± 5

L’entorn pròxim
i la seua conservació

25 ± 5

L’univers

10 ± 5

Ciència, tecnologia i societat

15 ± 5

La investigació científica i les
explicacions científiques

10 ± 5

Pesos ( %)

40 ± 10

40 ± 10

20 ± 5

Dimensions de la competència social i ciutadana
En aquesta competència no es van tindre en compte exemples o precedents
de PISA, però sí de l’avaluació ICCS de l’OEA sobre civisme i ciutadania; en
aquesta competència, com en les anteriors, es va procedir amb el mateix mètode de relació entre les dimensions i el currículum espanyol a través dels
criteris d’avaluació de les diferents àrees del currículum.
Dimensions de la competència social i ciutadana
Processos
Blocs de
continguts

Utilitzar
la informació

Comprendre els
fets socials

Conviure
en societat

Pesos
%

L’individu

25  %

La societat

20  %

L’organització
social

20  %

El passat

15  %

El present

20  %

Pesos %

30  %

35  %

35  %

100  %

Els marcs de l’avaluació poden ser consultats en la pàgina web de l’INEE.
Allà podrà trobar també el lector d’exemples il·lustratius, a més dels que
s’oferixen en la Part II d’aquest informe.
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Proves i instruments utilitzats
en l’avaluació general de diagnòstic
Com s’ha assenyalat, les poblacions destinatàries de les avaluacions generals
de diagnòstic celebrades a Espanya van ser, el 2009, els alumnes i les alumnes espanyols de 4t de Primària, els seus professors, els equips directius dels
centres en què estan escolaritzats i les famílies i, el 2010, els alumnes i les
alumnes de 2n d’ESO, els seus professors i els equips directius.

Les mostres d’alumnat
El nombre d’alumnes seleccionats per a participar en les proves va ser el que
es va considerar necessari per a obtindre resultats per al conjunt d’Espanya i
per a cada una de les comunitats autònomes, amb una confiança no inferior al
95,5 %. Les mostres es van determinar mitjançant un procediment de mostreig
en el qual es van seleccionar de manera aleatòria, primer, els centres educatius; en una segona etapa, dins de cada centre, es van seleccionar, també de
manera aleatòria, els alumnes i les alumnes participants.
En 4t de Primària van participar, en 2009, 28 708 estudiants (entorn de 1 500
per comunitat autònoma) i 25 741 famílies. Els alumnes i les alumnes pertanyien a un total de 887 centres (50 de mitjana per comunitat autònoma); van
participar, així mateix, 1341 professors (uns 75 per comunitat autònoma) i 874
directius. En l’exercici de 2n d’ESO de 2010, van participar xifres similars,
29 154 estudiants (entorn 1 500 per comunitat autònoma), 870 centres (50 de
mitjana per comunitat autònoma) i 843 directius; però va participar un nombre notablement superior de professors, 4 478 (de 220 a 320 per comunitat
autònoma).

Les proves utilitzades per a l’avaluació
de les competències bàsiques
Les proves es van elaborar a partir de les dimensions definides, prenent en
consideració les relacions establides entre aquestes i els criteris d’avaluació de
les diferents àrees i matèries del currículum. Es van elaborar proves de llapis i
paper i un registre d’àudio per a la comprensió oral. Els alumnes i les alumnes
van disposar de 50 minuts per al quadern de cada competència i 45 minuts per
als qüestionaris d’alumnat sobre contextos, processos i actituds. Les proves es
van realitzar en dos dies successius.
En cada quadern, amb les preguntes es van incloure unitats d’avaluació similars a les que utilitza PISA. Cada unitat d’avaluació va presentar una situació o
problema (estímul) que pot donar-se en la vida real, sobre la qual es formulen
una sèrie de preguntes (ítems) amb diferents formats. El tipus de preguntes
es va repartir de la manera següent: un 50 %, com a mínim, de preguntes de
resposta tancada amb 4 alternatives, entre les quals l’alumnat va haver de
decidir la correcta; la resta podien ser preguntes de resposta construïda, tant
semiobertes, com obertes (un màxim d’un 20 %) que admeten respostes diverses.
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El conjunt dels quaderns va permetre un nombre suficient de preguntes per
a atendre adequadament als propòsits que es pretenen en cada competència i garantir la validesa de la prova. Alhora, com en PISA, els alumnes i les
alumnes van haver de respondre només a una part del conjunt de preguntes,
recollides en un dels quaderns. Com s’ha reiterat, aquest plantejament de les
proves va assegurar la fiabilitat i la validesa exigides. El procediment d’anàlisi
(TRI), va permetre atribuir una puntuació a cada alumne i alumna, només a
efectes del càlcul dels nivells de rendiment i dels percentatges d’alumnes en
cada un.
A més de les proves d’avaluació, alumnat, professorat, directius i, en Primària,
famílies, van respondre qüestionaris sobre els contextos socials, econòmics i
culturals dels alumnes i les alumnes i els seus entorns familiars, la qual cosa
ha permés elaborar un índex social, econòmic i cultural de l’alumnat i del
centre. D’altra banda, els qüestionaris han inclòs qüestions relatives a l’organització i els recursos dels centres, els processos educatius, l’interés i implicació de les famílies, els temps dedicats a l’aprenentatge, el clima escolar, el
treball de tutoria, les pràctiques pedagògiques, els materials didàctics utilitzats, els procediments d’avaluació i el lideratge pedagògic. Aquesta informació proporcionada en aquests quaderns ha sigut limitada en els primers exercicis, però molt útil per a informar de les necessitats i exigències d’aquest
tipus de peticions per a poder enriquir els resultats dels alumnes i les alumnes i relacionar-los amb els factors esmentats.

Informació de resultats i el seu ús a l’aula
En l’anàlisi de les respostes oferides pels alumnes i les alumnes es va realitzar,
primer, una revisió de les freqüències absolutes i dels percentatges de resposta correcta, que va permetre una valoració dels ítems plantejats i dels distractors (respostes errònies) en cada un. Es va valorar a continuació l’índex de
discriminació clàssic. Es va aplicar, en tercer lloc, la Teoria de la Resposta a
l’Ítem (TRI) per a valorar el paràmetre de dificultat i, finalment, es va estudiar
l’ajustament de cada ítem al model proposat fent servir el mètode de mínims
quadrats.
Aquest tipus d’anàlisi, similar a l’emprat per PISA, permet atribuir una puntuació a cada ítem, i una puntuació a cada alumne i alumna, en funció de les
preguntes que ha respost correctament, només als efectes dels càlculs posteriors. La mitjana de les puntuacions es fa equivaldre a 500 punts i la desviació
típica a 100 punts. Per tant, les avaluacions generals de diagnòstic han sigut
avaluacions normatives, que prenen com a referencia el conjunt dels resultats
obtinguts i determinen la posició relativa de cada puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat de cada comunitat autònoma respecte a les «mitjanes» del
conjunt d’Espanya. Però, també s’han establit els nivells de rendiment, a partir de la valoració conjunta de la dificultat dels ítems i dels aspectes de la
competència que permeten mesurar.
Les proves plantejades no poden extrapolar-se directament a altres exercicis
que pretenguen oferir resultats individuals d’alumnes o centres educatius, ja
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que només són representatius del conjunt d’Espanya i de cadascuna de les
17 comunitats autònomes participants.
La fiabilitat aconseguida en ambdós exercicis i en cada una de les competències va ser similar, fins i tot superior, a les que es van obtindre en PISA el 2009.
A més, les correlacions entre els resultats de les comunitats autònomes en
l’avaluació general de diagnòstic i els obtinguts per les mateixes comunitats
participants en diferents exercicis PISA, un indicador indirecte de la validesa,
han sigut també molt elevades. Ambdós índexs, de fiabilitat i de correlació
de resultats, mostren l’elevada «confiança» que mereixen els resultats obtinguts en els exercicis espanyols.

Puntuació mitjana de les comunitats autònomes
Els resultats, la puntuació mitjana de cada comunitat autònoma, es van presentar al costat dels seus intervals de confiança, calculats a partir dels errors
típics que corresponen a cada un. Com es va assenyalar en PISA, la mitjana
real de cada comunitat autònoma es troba en algun dels punts compresos en
el seu interval de confiança.
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Quan les diferències obtingudes per les comunitats autònomes arriben a
ser estadísticament significatives (no se superposen els seus respectius intervals de confiança) pot utilitzar-se la mitjana total com un indicador sintètic del funcionament global de l’educació en cada una d’elles, però ha de
prendre’s la mitjana global amb cautela, sobretot quan les diferències entre
comunitats són inferiors a un nivell de rendiment, única unitat que permet a
les avaluacions de diagnòstic descriure què són capaços de fer, quin domini de la competència tenen els alumnes i les alumnes que es troben en
aquest nivell.
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Nivells de rendiment
En les avaluacions generals de diagnòstic de 2009 i 2010 es van establir 5 nivells de rendiment en les quatre competències avaluades. En tots els casos,
es va considerar que els alumnes i les alumnes que es troben en el nivell 1 de
rendiment tenen un domini de la competència insuficient per a garantir que
pot afrontar amb èxit els reptes educatius posteriors de l’educació obligatòria. Així mateix, es va considerar que els alumnes i les alumnes que es troben
en el nivell 5 van assolir un rendiment excel·lent.
Els intervals que separen un nivell d’un altre de rendiment oscil·len en les
avaluacions generals de diagnòstic, segons les competències, entre 75 i 80
punts de l’escala centrada en 500. Les puntuacions que separen el nivell 1 del
2 se situen entre els 401 punts de la competència social i ciutadana de 4t de
Primària i els 413 punts de la competència matemàtica de 2n d’ESO. El rendiment mitjà de la majoria de les comunitats autònomes se situa en el nivell 3,
en valors aproximats que no solen superar els 480 i els 560 punts en ambdós
extrems.
La informació sobre què caracteritza el domini de la competència i de les respectives dimensions en cada un dels nivells de rendiment, és una de les més
riques, com s’ha assenyalat, de les que oferixen els «diagnòstics» realitzats, sobretot per a l’adopció de mesures aplicables als processos d’ensenyament i
aprenentatge dels mateixos alumnes que han sigut objecte de l’estudi en els
dos cursos acadèmics que els queden per a completar l’etapa educativa en la
qual es troben, i als alumnes i les alumnes de les cohorts que els seguixen. El
lector interessat pot trobar les descripcions dels diferents nivells de rendiment
en les quatre competències avaluades en Primària i Secundària en les publicacions de resultats de l’Institut d’Avaluació (pàgina web de l’INEE).
Nivell 1

Nivell <1

Nivell 2

Nivell 3

Navarra
Castella i Lleó
Astúries
La Rioja
Madrid
Cantàbria
Aragó
Castella-la Manxa
Múrcia
Catalunya
País Basc
Andalusia
Galícia
C. Valenciana
Extremadura
Canàries
Balears
Ceuta
Melilla
Mitjana Espanya
Total Espanya
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Nivell 4

Nivell 5
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Resultats en els dominis de les competències
La informació dels nivells de rendiment s’oferix també per a cada un dels diferents dominis de les competències. Com en PISA, aquesta informació resulta molt útil per al professorat. Permet conéixer les fortaleses i debilitats de
l’alumnat de les diferents comunitats autònomes en cada un dels dominis de
les competències, en comparació de cada comunitat, amb els altres dominis
de la competència o la mitjana global. En la part III es parlarà també sobre
aquest assumpte. Es presenten a continuació, a tall d’exemple, els resultats
relatius obtinguts en la mitjana d’Espanya per a les dimensions de la competència matemàtica de l’EGD de 2009.
Reproducció

Processos

Connexió
Reflexió

Blocs de
continguts

Nombres i operacions
La mesura
Geometria

Tract. de la informació, atzar i prob.

Factors associats als resultats
Les avaluacions generals de diagnòstic van analitzar també les relacions
existents entre els resultats obtinguts pels alumnes i les alumnes i els possibles factors associats. Com es va assenyalar en PISA, particularment interessant és la relació entre resultats i les circumstàncies socials, econòmiques i culturals de l’alumnat i les seues famílies, ja que oferixen una
informació molt valuosa sobre l’equitat.
Com s’ha assenyalat, també es consideren factors associats als resultats
com l’organització i els recursos dels centres, els processos educatius, l’interés i implicació de les famílies, els temps dedicats a l’aprenentatge, el
clima escolar, el treball de tutoria, les pràctiques pedagògiques, els materials didàctics utilitzats, els procediments d’avaluació i el lideratge pedagògic.
D’aquests factors, que s’analitzen en la Part III, es recull en aquest apartat
de resultats pel seu elevat interés, la relació entre les puntuacions obtingudes pels estudiants i les expectatives d’estudi expressades per les famílies.
Com pot apreciar-se en el gràfic següent, els alumnes les famílies dels quals
esperen (i desitgen) que els seus fills i filles arriben a acabar estudis superiors universitaris, assolixen una puntuació mitjana entre 514 i 517 punts en
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les quatre competències estudiades en 4t de Primària. Aquesta puntuació
supera en quasi 40 punts (nivell mitjà de rendiment) la dels alumnes i les
alumnes les famílies dels quals esperen que acaben el Batxillerat o un cicle
formatiu de grau mitjà. La distància en les puntuacions s’allarga fins a prop
dels 80 punts (un nivell de rendiment) si es considera la puntuació mitjana
dels alumnes i les alumnes espanyols les famílies dels quals només esperen que acaben els estudis obligatoris. Cal ressaltar la importància
d’aquestes diferències segons les expectatives de les famílies en els resultats que obtenen els alumnes i les alumnes a edats tan primerenques com
les que corresponen a 4t de Primària.
Fins a acabar els estudis obligatoris (ESO)
Fins a acabar Batxillerat o un cicle formatiu de F. professional
Fins a acabar una carrera universitària

LING

MAT

MFIS

SiC

Com es ve insistint en aquest informe, es tornarà també sobre la relació d’altres factors o les anàlisis de les diferències dels resultats (variància) en la Part
III.

Recursos en línia per al docent
Es poden consultar en la pàgina web de l’INEE:
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionals.
html
•E
 valuación General de Diagnóstico 2010. Educación Secundaria
Obligatoria. Segundo curso. Informe de resultados.
• Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto curso.
Informe de resultados.
• Evaluación General de Diagnóstico 2009. Marco de la evaluación.
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5
 es avaluacions de diagnòstic
L
en les diferents comunitats autònomes
Amb la promulgació de la LOE el 2006, es va iniciar el camí de les avaluacions externes del sistema educatiu mitjançant el mesurament del rendiment en les competències de l’alumnat. En l’articulat de la norma educativa es feia referència a dos tipus d’avaluació, la que corresponia directament
a l’administració educativa central, Avaluació General de Diagnòstic, comentada en l’apartat 4 d’aquest manual, i les avaluacions de diagnòstic, a
desenvolupar per cada comunitat autònoma, que s’explica en aquest
apartat.
Aquestes avaluacions van començar fins i tot abans que les desenvolupades
pel mateix Ministeri. Les comunitats més pioneres van començar ja per l’any
2006 a realitzar-les en els cursos que marcava la norma, i en altres cursos no
indicats en aquesta.

Característiques de les avaluacions de diagnòstic:
semblances i diferències
Seguint els articles 21 i 29 de la LLOE, les avaluacions de diagnòstic es van
establir en finalitzar el segon cicle d’Educació Primària (4t curs) i el segon curs
de l’ESO. Es va plantejar l’avaluació de les competències bàsiques assolides
pels alumnes i les alumnes, encara que es veurà que en la pràctica l’avaluació
de cada una d’elles va ser limitada, estenent-se només a unes poques competències.
L’avaluació de diagnòstic tenia un caràcter formatiu i orientador per als centres, i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa.
De fet seguint el text normatiu, les administracions educatives de les comunitats autònomes havien de:
• Proporcionar els models i els suports pertinents als centres.
• Considerar l’avaluació amb un caràcter formatiu i intern.
• Regular la forma en què els resultats d’aquestes avaluacions de diagnòstic,
així com els plans d’actuació que es deriven de les mateixes, hagen de ser
posats en coneixement de la comunitat educativa.
• No utilitzar els resultats per a l’establiment de classificacions dels centres.
També en la pràctica, cada administració ha anat complint la normativa establida amb diferents interpretacions. La qüestió de proporcionar models i suports pertinents es va convertir, en la major part de les comunitats de l’Estat,
en l’elaboració de proves per part d’aquestes administracions, l’establiment
de normes per a l’elaboració de plans de millora i, en algun cas, la publicació
de classificacions de centres o parts d’aquestes, contravenint la norma.
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Les divergències més significatives, encara que es va disposar més endavant
del model de l’Avaluació General de Diagnòstic, van ser sobre:
• Disseny: del centre (amb models) o de l’administració educativa.
• Amplitud: mostral o censal.
• Aplicació i correcció: centre o avaluadors externs o mixtos.
• Format: paper o digital.
• Periodicitat: cicles o anuals.
• Nombre de competències.
La major part de proves, pel que fa a disseny, incloïen estímuls més o menys
d’índole competencial (situació-problema) a partir dels quals s’elaboraven
una sèrie d’ítems, o ítems sense context de referència. En aquestes proves, la
major part d’ítems són els de resposta tancada, d’elecció múltiple, encara
que es poden apreciar ítems de totes les tipologies referenciades en l’apartat 7, Compendi d’ítems, p. 109.
Amb l’arribada de la LOMCE, les avaluacions de diagnòstic han deixat de ser
normatives. La nova llei establix un nou paradigma que situa l’alumnat com a
principal focus de l’avaluació de dues competències clau en els cursos de 3r,
6é d’Educació Primària, amb caràcter orientador, i en finalitzar 4t de l’ESO i
2n de Batxillerat amb un caràcter de certificació dels estudis com a requisit
indispensable per a titular, tenint com a focus principal les matèries cursades.
Aquest canvi de paradigma, encara que no ha afectat molt al disseny de les
proves en 3r i 6é d’Educació Primària, s’enfronta a possibles problemes tècnics i, especialment, de validesa externa dels resultats obtinguts al nivell individual.
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Comunitat autònoma

Any inici Període CCL

CM

CIMFIN TICD CSC CAC CAA

Andalusia

2007

Anual







Aragó

2009

Anual









Astúries

2007

Anual











Balears

2009

Anual





Canàries

2010

Anual





Cantàbria

2010

Anual





2009

Anual





Castella-la Manxa
Castella i Lleó





IEE










Sense dades

Catalunya

2009

Anual





Comunitat Valenciana

2006

Anual





Extremadura

2010

Anual





Galícia






Sense dades

La Rioja

Sense dades

Comunitat de Madrid*

2006

Anual





Comunitat Foral de
Navarra **

2009

Anual





País Basc

2009

Anual







Regió de Múrcia

2008

Anual





















Taula 8: Comparativa d’avaluacions de diagnòstic en les comunitats autònomes (any d’inici, periodicitat i competències bàsiques avaluades)
 (Avaluada sempre o quasi sempre)



(Avaluada en poques ocasions)

CCL: Competència en Comunicació Lingüística.
CM: Competència Matemàtica.
CIMFIN: Coneixement i Interacció amb el Món Natural i Físic.
TICD: Tractament de la Informació i Competència Digital.
CSC: Competència Social i Ciutadana.
CAC: Competència Artística i Cultural.
CAA: Competència d’Aprendre a Aprendre.
IEE: Iniciativa i Esperit Emprenedor.

Notes: L’avaluació de la Competència en Comunicació Lingüística inclou en
molts casos llengua estrangera, anglés en la major part de casos i en 2n de
l’ESO. En algun cas (p. ex.: Regió de Múrcia) cada any van canviant les competències de cicle, arribant a avaluar dues competències per any.
*
A la Comunitat de Madrid hi ha altres avaluacions que no es denominen de diagnòstic: CDI en Educació Primària des de 2005 i en ESO des de 2008.
** 
En la Comunitat Foral de Navarra hi ha altres avaluacions que no es denominen
de diagnòstic des de 2004, però no hi ha material alliberat. Els primers materials alliberats són de l’avaluació 2007 però no els denominen Avaluació de
Diagnòstic.
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Recursos en línia per al docent
Els docents que desitgen accedir a les proves d’avaluació externa de les diferents comunitats autònomes i els diferents organismes internacionals, podran
fer-ho a través de la web del professorat: http//www.anayaeducacion.es
En l’opció «anaya explora», els docents tindran a la seua disposició els recursos interdisciplinaris, dins dels quals podran trobar l’eina informàtica de les
Proves d’avaluació externa.

68

Avaluació externa

69

En les diferents comunitats autònomes pot trobar-se informació sobre les
proves, els marcs teòrics i els informes de resultats, en algun cas, en els enllaços següents:
Comunitat autònoma

Enllaç

Andalusia

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/biblioteca
-cuadernillos-ped.html

Aragó

http://evalua.educa.aragon.es/ini.php?iditem=18

Astúries, Principat de

http://www.educastur.princast.es/ev_diag/index.htm

Balears, Illes

http://iaqse.caib.es/aval_6.htm

Canàries

http://www.gobcan.es/educacion/Portal/WebICEC/scripts/default.
asp
?W=1&P=45&S=47

Cantàbria

http://www.educantabria.es/planes/evaluacion-educativa/655-planes
/evaluacion-educativa/39702212-evaluacion-de-diagnostico.html

Castella-la Manxa

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educatiu/evaluacion-educativa

Castella i Lleó

http://www.educa.jcyl.es/es/temas/calidad-evaluacion/avaluacions
-diagnostique-castilla-leon

Catalunya

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/estudis/

Comunitat Valenciana

http://www.cece.gva.es/eva/es/evaluacion.htm

Extremadura

http://www.educarex.es/evaluacion-educativa

Galícia

http://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/149/all

La Rioja

http://edurioja.es/evaluacionesexternas/

Comunitat de Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_
FA&cid=11425
02934515&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=11092654447
10&idOrganismo=1142359975427&pagename=ComunidadMadrid
/Estructura

Comunitat Foral de
Navarra

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/evaluacion-i-calidad/eva
luacion/evaluacion-externa/evaluacion-de-navarra

País Basc

http://www.isei-ivei.net/cast/fondo/indexfon.htm
http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/indexcas.htm

Regió de Múrcia

http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=
EDUCARM_EVALUACION&mode=visualizaAplicacionWeb&web=
169&ar=1194&liferay=1&zona=EDUCARM
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Part II
Claus per a entendre
i dissenyar proves
de rendiment
sobre competències

6
 rocés d’avaluació
P
i disseny de proves de classe
El procés de creació de proves de rendiment té un alt grau de tecnificació.
No obstant això, són alguns manuals, i no pocs fòrums, on cada vegada
més es plantegen les proves per a usar-les a l’aula amb un enfocament per
criteris. Se situa el docent com a creador, dissenyador, de les pròpies proves atenent una sèrie de criteris tècnics que poden millorar la validesa i la
fiabilitat de les seues avaluacions, siga en una àrea determinada o en una
competència.
Abans d’endinsar-nos en aquesta sèrie de criteris, tant en aquest capítol com
en el següent, es fa necessari establir la definició d’algunes qüestions que
apareixeran al llarg d’aquests capítols. En primer lloc, a què ens referim quan
es parla d’avaluació per criteris o de proves referides al criteri?
L’avaluació per criteris és aquella que es dissenya per a descriure l’acompliment d’un individu en relació amb un conjunt d’estàndards associats a un
domini de coneixement clarament especificat. Així, la «mesura» del rendiment obtinguda mitjançant aquest tipus de proves significa sempre alguna
cosa respecte del domini de coneixement avaluat.
Es diferencia d’aquella que s’utilitza a les escoles habitualment, referida a
temes de coneixement i on, generalment, la «mesura» del rendiment significa nombre de respostes encertades del conjunt del tema. I, també, d’aquella
referida a la norma, el que coneix l’individu en comparació amb el seu grup
de referència, el grup normatiu.
No és obvi l’establiment d’un procés i l’ús d’una sèrie de tècniques per a
acostar cada vegada més una prova de classe a allò que podria considerar-se
una prova referida al criteri. Així, en primer lloc, es descriurà a continuació el
procés per a desenvolupar aquest tipus de proves, on cobra especialment
importància l’ús de taules d’especificacions des de qualsevol currículum de
referència.

Passos per al disseny d’una avaluació referida al criteri
En el gràfic següent es detallen els passos a fer per a dissenyar una prova
d’avaluació de classe referida al criteri. Com s’aprecia, és un cicle que generalment comença amb una qüestió bastant coneguda pel docent, com
són els diferents dominis d’aprenentatge que avalua al llarg del curs, per a
finalitzar amb la informació i presa de decisions sobre els resultats obtinguts que, en general, pot comportar una nova anàlisi del domini i dels mètodes i models docents associats a la instrucció i l’avaluació.
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1. Anàlisi del domini
d’aprenentatge

2. Especificació del
context d’avaluació

3. Elaboració de
l’instrument
6. Informació i presa
de decisions
4. Revisió de
l’instrument

5. Realització
de la prova

Il·lustració 4: Esquema amb les fases de l’avaluació per criteris.

1. Anàlisi i especificació del domini d’aprenentatge a avaluar
Es tracta d’establir estratègies per a determinar a partir dels resultats d’aprenentatge (criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge avaluables o indicadors d’assoliment en el context de les normatives de currículum vigents a
Espanya), quins continguts i quins processos cognitius, destreses psicomotrius o nivells de desenvolupament afectiu-emocionals formen part de l’avaluació. És a dir, analitzar el domini d’aprenentatge que serà avaluat.
Habitualment, en aquestes proves solen aparéixer criteris relacionats amb el
domini cognitiu.
L’especificació del domini és una de les primeres tasques del procés general
d’elaboració de proves. Per definició, el domini educatiu seria tot el conjunt
d’objectius, continguts, activitats didàctiques i tasques que constituïxen l’objecte de l’educació, siga de manera general o de determinats programes,
passant per la situació intermèdia dels dominis establits en el currículum oficial (Jornet i Suárez, 1989). Així, la definició del domini educatiu es fa efectiva
a partir de l’establiment d’objectius instruccionals. L’establiment d’una bona
definició del domini permetrà que es puguen obtindre més fàcilment evidències sobre la validesa de constructe i contingut de la prova que fa referencia
al mateix i, conseqüentment, a les inferències que es fan des dels resultats
obtinguts (Chatterji, 2003).
Els elements que, en definitiva, permetran millorar la precisió de la definició
del domini educatiu, poden ser els següents:
•A
 nàlisi de l’aprenentatge a avaluar des d’una taxonomia o sistema de
classificació.
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•G
 raduar inicialment el nivell d’aprenentatge que es vol observar a través
d’indicadors o descriptors concrets.
• Orientar l’escriptura d’ítems, de manera que aquests responguen a la
descomposició de les diverses habilitats significatives contingudes en
l’aprenentatge d’una tasca, i que permeten la valoració de diversos nivells
d’aprenentatge en aquesta (reconeixement, comprensió, aplicació...).
L’assoliment del domini per part dels estudiants tindrà dos components, fonamentalment: a) resultats de producte, que serien aquells resultats finals o
resolucions d’una tasca determinada; b) resultats de procés, que serien
aquells resultats que demostraren com un individu completa una tasca o resol un problema. Per descomptat, també es poden trobar resultats mixtos,
que combinen un tipus o un altre.
És important assenyalar que un domini pot estructurar-se de manera jeràrquica, encara que interesse que els aprenentatges es pretenguen integrar i no
agafar-se de manera inconnexa. En aquest nivell jeràrquic se solen definir en
el nostre context: finalitats educatives, objectius generals d’etapa, objectius
generals d’àrea (si n’hi haguera), criteris d’avaluació i, finalment, estàndards
d’aprenentatge avaluables (en el context de la legislació actual espanyola en
matèria de currículum) o indicadors d’assoliment.
Per a realitzar una prova escrita sobre la competència en Mesura en 6é curs
d’Educació Primària, s’escolliran els criteris d’avaluació de Matemàtiques referits a aquest bloc de contingut, d’un currículum d’una comunitat autònoma. D’aquests, extrac uns indicadors d’assoliment, més específics i avaluables, i fins i tot es podria especificar encara molt més.
Criteri 1. Seleccionar els instruments i les unitats de mesura per a
resoldre situacions obertes i investigacions matemàtiques i xicotets
projectes de treball sobre mesures en diferents entorns (natural, artístic,
arquitectònic...).
– Indicador A. Selecciona els instruments i les unitats de mesura per a
resoldre situacions obertes i investigacions matemàtiques i xicotets
projectes de treball sobre mesures en diferents entorns (natural,
artístic, arquitectònic...).
– Indicador B. Analiza l’exactitud i la precisió d’un instrument de mesura.
Criteri 2. Operar amb les unitats de mesura en situacions escolars i
socials (organització d’excursions, preparació de receptes...) per a
comparar, ordenar, estimar, mesurar i calcular, expressant els resultats
en la forma més adequada (complexa o incomplexa).
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– Indicador A. Opera amb les unitats de mesura en situacions escolars i
socials (organització d’excursions, preparació de receptes...) per a
comparar, ordenar, estimar, mesurar i calcular expressant els resultats
en la forma més adequada (complexa o incomplexa).
Criteri 3. Aplicar el coneixement del sistema sexagesimal per a realitzar
càlculs amb mesures angulars en situacions obertes i xicotetes
investigacions matemàtiques en entorns reals.
– Indicador A. Aplica el coneixement del sistema sexagesimal per a
realitzar càlculs amb mesures angulars en situacions obertes i xicotetes
investigacions matemàtiques en entorns reals.

Una estratègia útil per a orientar l’escriptura d’ítems són les taules d’especificacions que, a més, ajudaran a determinar el pes de determinats continguts i processos. Aquesta estratègia serà explicada amb més detall en
l’apartat següent: Ús de taules d’especificacions. Vinculació amb el currículum (p. 76 i s.).

2. Especificació de les condicions i context de l’avaluació: prova,
instrument/s i escala/es associades a aquests
Els resultats d’aprenentatge poden guiar a determinar el context de l’avaluació, els criteris de la prova que utilitzem per a avaluar, els instruments i les
seues escales de mesura associades (si n’hi ha).
En definitiva, en aquest apartat es pot explicar la durada de la prova, el nombre i tipus de preguntes que s’inclouran, els materials o les eines necessaris
de suport (p. ex.: ús de la calculadora, ús d’esborranys, utilització de material
de consulta...), els criteris de qualificació...

3. Elaboració dels instruments i determinació d’escales
És hora de posar fil a l’agulla i d’elaborar els instruments d’avaluació i les escales. Per a cada un d’aquests instruments es requerix una sèrie de tècniques
que es desenvoluparan en l’apartat 7.

4. Revisió dels instruments
Abans de començar qualsevol prova d’avaluació i de l’ús dels instruments, és
convenient provar-los. Es pot fer algun assaig o demanar a un company que
els prove. A més, també és convenient rellegir-los després d’un període; de
segur que es troben maneres de redactar preguntes que semblen menys
clares del que, en un principi, semblaven... És hora de depurar l’instrument.
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5. Realització de la prova i avaluació de l’aprenentatge
És recomanable ser escrupolós en l’establiment de les condicions de prova
que, prèviament, ja s’han definit en el pas 2: tots els estudiants han de complir les mateixes condicions, tret de les adaptacions pertinents, establides
per a determinats escolars. Les instruccions que es proporcionen a cada
alumne en una prova determinada han de ser sempre les mateixes, si és necessari, es redactaran per a ajudar a mantindre el «guió» establit. Els criteris
pels quals un alumne o alumna serà avaluat han de ser clars i públics.

6. Informació i presa de decisions
L’última part, però no la menys important. Els resultats de qualsevol avaluació
han de permetre que puguem prendre decisions sobre com facilitar el procés
d’aprenentatge de l’alumnat, i com modificar la nostra pràctica docent, a més
de monitorar l’evolució del procés (caràcter formatiu).
En altres casos ens portarà a prendre decisions que afecten la promoció o
certificació (caràcter sumatiu). Per descomptat, de tot això s’ha d’informar les
parts interessades. Si s’ha seguit aquest procés, no serà difícil vincular els resultats obtinguts, la «mesura» del domini, als criteris d’avaluació que assenyala la normativa i justificar així qualsevol possible reclamació. Un procés
com aquest assegura, fonamentalment, la validesa dels resultats i, com a
conseqüència, la seua fiabilitat ha de ser alta.

Ús de taules d’especificacions.
Vinculació amb el currículum
Cada prova construïda des del punt de vista de l’avaluació referida al criteri
té una matriu o taula d’especificacions concreta.
Una taula d’especificacions és una estratègia per al disseny de proves d’avaluació que consistix en una taula de doble entrada, generalment, on s’especifica el contingut i els processos, així com el pes que tindran en la prova
(usualment, en tant per cent). Els resultats d’aprenentatge, descriptors o indicadors, es classifiquen en la taula d’acord a aquestes dues dimensions.
L’estructura bàsica és la següent:
Procés I

Procés II

Procés III

…

Pes
contingut

Contingut A

a  %

Contingut B

b  %

Contingut C

c  %

…

…

Pes procés

i  %

ii %

iii %
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…

100  %
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La taula és l’eina que guia la construcció i la interpretació de la prova. A més,
és fonamental abans d’escriure els ítems i ho és també per a l’anàlisi final.
En una taula d’especificacions, pel que fa a un domini d’aprenentatge a avaluar on ja es tinguen determinats els criteris d’avaluació, indicadors d’assoliment..., s’ha de:
• Determinar els processos.
• Determinar els continguts.
• Classificar els descriptors, indicadors o criteris d’avaluació.
• Determinar el pes relatiu de cada contingut i procés.
• Elaborar ítems (diversos) específics per a cada descriptor.

Determinar els processos: ús de taxonomies
Potser aquesta siga una tasca àrdua per a un docent, ja que no està acostumat a
treballar amb processos cognitius o diferents taxonomies que els descriuen.
Els exemples d’especificació de processos del domini, generalment, fan ús de
taxonomies. Aquestes taxonomies no són més que sistemes de classificació que
els docents i els dissenyadors de proves poden utilitzar per a analitzar i obtindre
un coneixement més profund dels tipus de conductes o nivells de complexitat
cognitiva que seran objecte d’avaluació (Chatterji, 2003).
Són importants, ja que en funció del tipus de procés en què quede classificat
un criteri d’avaluació, indicador d’assoliment o estàndard d’aprenentatge, es
determinarà el tipus de format d’ítem que més s’ajuste. Per exemple, els fets
memoritzables poden avaluar-se amb formats de resposta estructurada; el
pensament crític i raonament potser és més apropiat avaluar-lo amb qüestions obertes, etc.
Es poden abordar diversos sistemes o taxonomies d’objectius:
a) Bloom et al. (1956) i l’excel·lent desenvolupament que sobre aquesta realitza Anderson et al. (2001). Aquesta taxonomia especifica 6 categories de
processos: a) conéixer, b) comprendre, c) aplicar, d) analitzar, e) avaluar i f)
crear. Així mateix, Anderson et al. també definixen uns nivells jeràrquics
del tipus de coneixement que afigen més riquesa i complexitat a la taxonomia: a) fets, b) conceptual, c) procedimental i d) metacognitiu.
b) Una taxonomia funcional (Chatterji, 2003). Aquesta taxonomia reconeix 5
categories principals d’aprenentatge cognitiu: coneixement de fets, aplicació, habilitats de procediments complexos, pensament d’alt nivell (anàlisi, síntesi i avaluació). Addicionalment, oferix categories a part per a classificar resultats actitudinals, conductes socials i resultats motors.
c) Jornet i Suárez (1989) proposen els acostaments de Reigeluth (1983) i
Merrill (1983) que combinen tres nivells de categorització del rendiment
(recordar, utilitzar, trobar) amb la classificació dels continguts en fets, procediments i principis.
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Nivells:
• Recordar: rendiment que requerix que l’estudiant busque en la memòria
per a reproduir, o reconéixer, algun ítem d’informació que ha sigut prèviament emmagatzemat.
• Utilitzar: rendiment que requerix que l’estudiant aplique alguna abstracció
a un cas específic.
• Trobar: rendiment que requerix que l’estudiant derive o invente una nova
abstracció.
Categories de contingut:
• Fets: peces d’informació arbitràriament associades (nom propi, data, esdeveniment...).
• Procediments: conseqüències ordenades de passos necessaris per a aconseguir algun objectiu, resoldre alguna classe particular de problema o obtindre algun producte.
• Principis: explicacions o prediccions de com succeïxen les coses al món.
En TIMSS o PIRLS, també en l’Avaluació General de Diagnòstic, es poden
trobar en les referències proporcionades en anteriors capítols, la descripció i
l’ús de taules d’especificacions amb diferents processos segons el domini
d’avaluació.

Determinar els continguts
Els continguts són un element curricular a què s’està habituat en la professió
docent. Els llibres de text estan generalment organitzats per unitats temàtiques referides a continguts homogenis i específics, diferents dels d’altres
unitats temàtiques.
Aquests continguts poden estar especificats per a una matèria o àrea, cas de
les avaluacions de TIMSS, o per a una determinada competència o destresa,
cas de les avaluacions de PISA, l’EGD realitzada a Espanya, i fins i tot PIRLS
quan avalua la comprensió lectora.
Així que, seleccionar els continguts, generalment, no comporta gaires dificultats. En l’exemple on es relacionaven els criteris i els indicadors del domini
de Mesura per a 6é d’Educació Primària, es poden trobar continguts agrupats en tres categories principals:
• Sistemes mètrics.
• Sistema monetari.
• El temps.
• Angles.
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Classificar els descriptors, indicadors o criteris d’avaluació
Una vegada determinada l’estructura bàsica de la taula d’especificacions es
tracta de classificar aquells criteris d’avaluació, indicadors d’assoliment o estàndards d’aprenentatge avaluables en aquesta.
Aquesta és una tasca, també, poc freqüent en el disseny de proves de classe.
No se sol estar acostumat a arribar a un nivell de reflexió sobre el tipus de
procés i contingut que enclou un determinat criteri d’avaluació i les seues
possibles especificacions en indicadors, estàndards o descriptors. En la mesura que aquests descriptors facen referència a un verb d’acció i a un contingut específic, serà més fàcil la classificació. Hi ha currículums poc desenvolupats en termes cognitius (per exemple, si hi ha molts estàndards
d’aprenentatge avaluables referits a processos de reconéixer, identificar, recuperar, recordar o comprendre continguts) i açò limitarà l’ús que en puguem
fer. Al contrari, hi ha currículums on estan representats tots els nivells de complexitat del pensament, encara que moltes vegades manquen d’especificitat
i s’hauran de desenvolupar descriptors més concrets i avaluables mitjançant
ítems.
A tall d’exemple, s’utilitzen els descriptors de l’avaluació final d’Educació
Primària per al bloc de continguts de Mesura, però amb la introducció de
quatre categories de contingut: sistemes mètrics, sistema monetari, el temps
i angles, i dues categories de processos: conéixer i reproduir, i aplicar i analitzar.
En la taula de la pàgina següent es pot apreciar, observant els descriptors
d’un procés i d’altre, que estan a diferent nivell de complexitat cognitiva. Els
descriptors de conéixer i reproduir es referixen a processos de recuperació
d’informació sobre mesura, molt explícits, que es traduiran posteriorment en
ítems de fàcil resolució per un alumnat mínimament competent. Tanmateix,
els descriptors d’un procés com aplicar i analitzar impliquen ja la proposta
d’ítems de resolució més difícil.
Amb açò, ja s’intuïx que la mesura obtinguda en una prova dissenyada amb
aquesta estratègia estarà alineada amb el nivell d’assoliment en un determinat domini d’aprenentatge, en el cas de l’exemple, Mesura.
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Conéixer i reproduir
Sistemes
mètrics

Aplicar i analitzar

Coneix les unitats del Sistema
Mètric Decimal i les seues
equivalències: longitud,
capacitat, massa, superfície i
volum.

Utilitza les unitats del Sistema
Mètric Decimal i les seues
equivalències: longitud,
capacitat, massa, superfície i
volum.

Tria la unitat més adequada
per a l’expressió d’una
mesura.

Expressa en forma simple el
mesurament de longitud,
capacitat o massa donada en
forma complexa, i viceversa.

Pes
contingut
a  %

Utilitza les equivalències entre
les mesures de capacitat i volum.
Suma i resta mesures de
longitud, capacitat, massa,
superfície i volum en forma
simple donant el resultat en la
unitat determinada per
endavant.
Compara i ordena les mesures
d’una mateixa magnitud.
Compara superfícies de figures
planes per superposició,
descomposició i mesurament.
Sistema
monetari

Coneix la funció, el valor i les
equivalències entre les
diferents monedes i bitllets
del sistema de moneda única
de la Unió Europea.

Utilitza les equivalències entre
les diferents monedes i bitllets
del sistema de moneda única de
la Unió Europea per a resoldre
problemes tant en situacions
reals com figurades.

b  %

El temps

Coneix les unitats de mesura
del temps i les seues
relacions: segon, minut, hora,
dia, setmana i any.

Resol problemes de la vida
diària utilitzant les mesures
temporals i les seues relacions.

c  %

Realitza equivalències i
transformacions entre hores,
minuts i segons.

d  %

Llig en rellotges analògics i
digitals.
Angles

Coneix les unitats del sistema
sexagesimal de mesura
d’angles i les seues relacions:
grau, minut i segon.

Resol problemes realitzant
càlculs amb mesures angulars.
Pren les mides amb instruments
de mesura: longituds, angles,
temps (transportador, regle...)

Pes procés

i  %

ii %

100  %
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Determinar el pes relatiu de cada contingut i procés
Sobre aquest punt, en molts fòrums de formació docent es pregunta qui establix
aquests pesos i amb quin criteri. Sobre açò, hi ha una resposta senzilla per a la
primera qüestió: qui ha de ser el dissenyador o els dissenyadors de la prova?
Per al cas del disseny d’una prova d’aula, el docent, o departament o cicle, si
és el conjunt de professors d’aquests òrgans de coordinació docent els que
dissenyen la prova.
No sembla tan òbvia la segona de les qüestions: amb quin criteri s’assignen
pesos als diferents continguts i processos?
– En el cas d’avaluacions externes, el criteri sol ser la dificultat del procés i la
maduresa de la població a la qual va dirigida l’avaluació. És habitual carregar
de més pes processos més elementals o senzills en alumnat amb menor
desenvolupament cognitiu, bé per maduresa (per exemple, alumnat de 4t
d’Ed. Primària), bé per condicions socioeconòmiques desfavorables (com fa
la IEA en PIRLS Literacy). Al contrari, se sol donar més pes, gradualment, a
processos cognitius de més alt nivell així que ens acostem a edats de final
d’Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat. En qüestió de continguts, la
IEA, per exemple, assigna més pesos en la prova a continguts que es treballen més a nivell formal, de currículum, als diferents països on es dedica més
temps d’instrucció.
– En el cas de les proves de classe o avaluacions internes, s’hauria de seguir
l’estratègia de la IEA, i alinear el nostre procés d’instrucció a l’aula amb el
d’avaluació. De tal forma, si es dedica més temps a determinats continguts
i/o processos (en forma d’activitats o exercicis), així s’hauria de reflectir en la
prova. Fins i tot hi ha algun suggeriment de l’ús de taules d’especificacions
com a element de programació a l’aula (Fives i DiDonato-Barnes, 2013, p. 6).
Imaginem la taula de l’exemple anterior amb el domini de Mesura per a 6é
d’Educació Primària. Es pot determinar que es dedicarà un poc més de pes en
la prova a qüestions d’aplicar i analitzar; i pel seu pes en el currículum, un poc
més al sistema mètric, un poc menys a angles i la resta, a repartir entre sistema
monetari i temps. Els pesos en la taula quedarien com seguix:
Conéixer i reproduir

Aplicar i analitzar

Pes contingut

Sistemes
mètrics

descriptors

descriptors

35  %

Sistema
monetari

descriptors

descriptors

20  %

El temps

descriptors

descriptors

20  %

Angles

descriptors

descriptors

25  %

35  %

65  %

100  %

Pes procés
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Elaborar ítems específics per a cada descriptor
Una vegada obtinguda la taula d’especificacions, amb els descriptors classificats i assignats els pesos tant a processos com a continguts, es tracta d’escriure els ítems. En algunes avaluacions, les més competencials, també
s’acompanyen d’estímuls que contextualitzen, en una situació determinada, el contingut dels ítems. En d’altres, simplement, s’elaboren ítems referits als descriptors de la taula. En el capítol següent s’aborda tota la qüestió referida a estímuls i ítems. Simplement ací es recorda com es procedix
en l’escriptura d’ítems, un procés que requerix pràctica, paciència i concentració.
La relació entre descriptor-ítem no és simètrica:

Cada ítem ha d’avaluar, només un i res més que un descriptor; és la
unitat mínima de mesura. Però cada descriptor pot ser avaluat, i hauria
de ser-ho, amb més d’un ítem.
Aquesta qüestió pot complicar el fet de realitzar una prova que cobrisca tot
un domini, especialment en aquells que hi ha un nombre elevat de descriptors per a incloure molts continguts i processos. Aquest és el cas de l’avaluació de grans dominis, com la Competència Matemàtica en PISA, o les
Ciències, en TIMSS... En els capítols previs dedicats a les avaluacions de la
IEA o PISA s’explica el procediment d’aquestes organitzacions amb els dissenys matricials. Aquests dissenys estan justificats des del punt de vista de
l’avaluació d’un sistema educatiu, estimant (amb un determinat error de mesura) el rendiment de l’alumnat d’un país, o regió, en una determinada competència.
En el cas de proves de classe, aquest acostament no és possible per dues
raons:
a) l’objectiu sol ser l’avaluació individual de l’escolar;
b) no es tenen els procediments tècnics ni la preparació psicomètrica, perquè no ho exigix la professió, per a elaborar proves paral·leles i equivalents, i establir sistemes d’ancoratge6 entre aquestes formes paral·leles
per a escalar-les.
Es realitzaran, per tant, proves de disseny únic amb un nombre específic
d’ítems associats als descriptors que es manegen.

S’ha d’equilibrar, per tant, el temps que s’estima apropiat per a realitzar
una prova d’aquest tipus, el nombre d’ítems que com a conseqüència
es determinarà i el nombre d’ítems plantejat per descriptor.
Un objectiu important en les avaluacions externes és la comparació al llarg del temps (en les
successives edicions), per la qual cosa només s’alliberen part dels materials que configuren la
prova i mai una prova completa. Una part important de la prova es repetix d’una edició a l’altra.
Aquests ítems es denominen ítems d’ancoratge.

6
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Avaluar un descriptor només amb un ítem no proporcionarà una mesura precisa del domini, però comptem amb l’avantatge en l’avaluació ordinària
d’avaluar-los en proves successives i, fins i tot, amb diferents instruments de
mesura: una altra prova objectiva, una rúbrica, una llista de confrontació... Si
almenys es poden escriure dos ítems per a cada descriptor, estarem, òbviament, en millors condicions per a avaluar de forma més precisa el domini
d’aprenentatge.

7
Les unitats d’avaluació: estímuls i ítems
Quines característiques conformen una bona unitat
d’avaluació?
Una unitat d’avaluació és el conjunt d’estímuls i els ítems associats que giren
al voltant d’una temàtica concreta. Generalment, encara que varia segons
l’organització que promou l’avaluació i la competència avaluada, un estímul
té associats un mínim de cinc ítems. Quinze o més ítems, en algun cas, d’estímuls textuals on s’avalua la comprensió lectora.
Així, els ítems d’un estímul en una mateixa unitat d’avaluació haurien de cobrir tot el rang de dificultat, que és, pràcticament, el mateix que dir que han
de representar tots els processos cognitius especificats en el marc teòric.
Cada ítem dins de la unitat d’avaluació ha de ser independent dels altres,
açò vol dir que la resolució no ha de dependre mai de la resolució prèvia de
cap altre ítem. La independència és un requisit tècnic indispensable.
En estímuls textuals, els ítems han de referir-se a les característiques principals del text, no a anotacions o informació al marge.

Els estímuls
Les preguntes d’un qüestionari de rendiment, en general, no es presenten
aïllades, sinó que formen grups davall d’una presentació textual i/o gràfica
comuna anomenada estímul, que presenta a l’alumne una situació quotidiana com les que es poden trobar en la vida real. En la mesura que la prova
tinga un caràcter més competencial, els estímuls solen tindre més complexitat arribant a presentar vertaderes situacions problema a resoldre amb una
sèrie d’ítems.
En el cas de la comprensió lectora normalment són textos, però també poden ser tríptics, esquemes, documents oficials, etc. Aquesta presentació
permet minimitzar l’efecte dels canvis de context de les preguntes i, també,
possibilita que l’estímul comú puga ser explotat millor. Es poden incloure
gràfics, plànols, mesures, còmics, etc. En competències que no es basen fonamentalment en el text com a element principal de partida, es poden trobar
estímuls o inspiració en:
• compres, incloent anuncis;
• objectes reals i l’embalatge (menjar, begudes), ingredients, materials, jardí,
llar, medicaments, productes de neteja...; cuina i menjar (receptes);
• el món de la música o del cinema (entrades, cartells, crèdits, programes...);
• el món de l’esport (classificacions, resultats, sortejos, equipatges, dades...);
• pamflets i fullets de qualsevol temàtica;
• mapes i guies;
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•
•
•
•
•

manualitats, aficions; informació financera;
informació sobre edificis, jardins, camps d’esport, parcs...;
informació sobre vacances i viatges;
materials de treball, si es veu escaient;
fotos amb text al peu o sense text.

És important entendre que l’estímul o context de partida pot crear-se a partir
de diversos elements i, per tant, podem dissenyar-los perquè s’adapten a les
preguntes que realitzarem amb referència als descriptors. No necessàriament
ha de ser idèntic a una cosa que hàgem trobat en la vida real. De fet, en la
major part d’ocasions, els estímuls basats en elements de la realitat solen ser
complexos i requerixen una simplificació tant en estructura com en informació textual i gràfica.
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Il·lustració 5: Estímulo de PISA – Lectura 2009. Font: MECD. La lectura en PISA 2009. Marcos
y pruebas de evaluación, 2010, p. 69 (url: http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/
internacional/lectura-en-pisa.pdf?documentId=0901e72b8072f8d9)
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L’alumnat actual està immers en un món d’informació a través d’Internet, per
la qual cosa gran quantitat d’informació a què s’enfronten està en aquest
entorn. Podem fer-lo servir com un recurs molt ric d’estímuls que a més permet interactivitat en molts casos.

Il·lustració 6: Estímulo y un ítem por ordenador. PISA 2015 – Ciencias. Font: INEE. Preguntas
PISA por ordenador. (url: http://educalab.es/inee/evaluaciones-internacionals/preguntasliberadas-pisa-piaac/pisa-por-ordenador).

Recomanacions per a la selecció d’estímuls
Per a escollir un estímul, hem de tindre en compte, especialment amb un
enfocament més competencial, que ha de:
• Connectar o contextualitzar la competència o àrea al món real. El context i
el realisme fan la prova més interessant per als alumnes i les alumnes.
• Fer que les preguntes (ítems) tinguen un propòsit i s’alineen amb els requisits del marc teòric que s’ha definit prèviament.
• Fer que els ítems siguen més interessants i atractius visualment per als
alumnes i per a les alumnes.
• Permetre extraure un nombre de preguntes, configurant així una unitat
d’avaluació completa.
Els estímuls, en definitiva, han de ser rics pel que es referix als matisos que
proporciona la informació que contenen i presentar un repte òptim per als
estudiants. No servix de res posar un text complex o qualsevol altre element
del món real ple d’informació, amb anotacions marginals, lletra xicoteta, co87

dis visuals abstractes... En aquest sentit, també és important atendre l’accessibilitat i l’equitat que proporciona la informació, no tots els alumnes són
igual de sensibles al mateix tipus de contingut d’aquesta informació (p. ex.:
posar un estímul que parle sobre videojocs de cert tipus pot discriminar a favor dels alumnes en detriment de les alumnes).

Què s’ha d’evitar en un estímul?
En general, un estímul no ha de:
• Plantejar reptes artificials o afegits.
• Ofendre o molestar.
• Presentar situacions traumàtiques (accidents de cotxe, violència...) o exposar informació sobre sexe, religió, política o altres assumptes que siguen
emocionalment conflictius o conductes no desitjables (males conductes:
violència, racisme, immoralitat o irresponsabilitat, inducció al consum de
drogues, alcohol o altres conductes potencialment perilloses; llenguatge
groller).
• Esperar massa o molt poc dels estudiants, per exemple, per a alumnes de
més edat, que els faça pensar que l’estímul és per a xiquets menuts.
• Finalment, s’ha d’evitar que la informació que presenta es base en un coneixement poc o res familiar.
En textos, particularment, s’ha d’evitar, tant textos en què la base siga un
coneixement poc difós, com aquells que proporcionen un coneixement tan
general o conegut que la majoria dels estudiants ja té. És habitual posar textos de programes de televisió, sèries o clàssics de la literatura (p. ex.: El Petit
Príncep, en la pàgina següent). Aquests textos, quan el que es pretén mesurar és la comprensió lectora, produïxen clarament un biaix; en molts casos, a
un alumne o una alumna no li fa falta llegir el text per a contestar determinades preguntes que sobre aquest es fan. També s’haurien d’evitar textos que
són avorrits, per la temàtica plantejada.
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Il·lustració 7: Text de temàtica coneguda per a l’avaluació de la Comprensió Escrita. Font:
Evaluación de Diagnóstico 2013, 4.º Ed. Primaria – Comunidad Valenciana.

En resum, a l’hora de valorar un estímul per a una possible selecció, hem
d’atendre els indicadors següents:
• Grau en què reflectix el món real.
• Grau d’adequació cultural.
• Grau d’adequació lingüística.
• Grau d’interés per al grup diana.
• Grau de dificultat.
• Drets legals (copyright, llicència lliure de diversos tipus...).
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Tipus d’estímuls textuals per a la comprensió lectora
En l’avaluació de la comprensió lectora és habitual utilitzar textos. La classificació dels textos en diferents gèneres és una cosa que el docent coneix i
domina, ja que és un dels aspectes tractats des del punt de vista curricular.
Tanmateix, es tendix, en aquest tipus d’avaluacions a escollir textos de tipus
narratiu.
Es poden incloure més tipologies de textos, depenent del nivell educatiu, en
funció de:
La finalitat o propòsit
– Textos literaris, entre els quals es troben els narratius, lírics i dramàtics.
– Textos publicitaris.
– Textos periodístics.
– Textos juridicoadministratius.
O altres classificacions més comunament utilitzades com l’exposada en el
marc de l’avaluació de 3r curs d’Ed. Primària (MECD, 2014, p. 24):
– Narratius.
– Descriptius.
– Expositius.
– Instructius.
O la utilitzada en el marc teòric de PIRLS, exposada en l’apartat 2, PIRLS:
Progrés en l’estudi internacional de la competència lectora, p.29 d’aquest
document, que dividix els textos segons el propòsit: experiència literària i
d’adquisició i ús d’informació.
En funció de l’estructura
Una classificació molt comuna és la utilitzada per l’OCDE en l’avaluació de la
comprensió lectora en PISA. Segons aquesta organització, els textos es dividixen en continus, discontinus o mixtos.
En l’apartat 4, en l’apartat L’avaluació de la comprensió lectora, es descriuen
ambdós tipus de text. Valga ací un exemple de cada, un text continu i un
altre de discontinu.
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Il·lustració 8: Text de tipus continu. Font: Evaluación de Diagnóstico 2007, 2.º de la ESO –
Andalucía.
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Il·lustració 9: Text de tipus discontinu. Font: Evaluación de Diagnóstico 2007, 2.º de la ESO –
Andalucía.
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Estratègies per a l’anàlisi dels textos
Resulta interessant posar en pràctica un parell d’estratègies a l’hora d’extraure amb més facilitat ítems associats a aquests. Aquestes estratègies permeten, d’una manera formal, detectar els elements de qualsevol tipus de text
que resulten més rellevants, així com aspectes de l’estructura que poden utilitzar-se per a abastar tots els processos de la comprensió lectora: des de
processos d’identificació d’informació explícita, fins aquells de judici i valoració de la informació proporcionada.
El mapa de text
El mapa de text és una estratègia que permet identificar els elements essencials de qualsevol text, independentment de la seua tipologia. Quasi tots els
textos, especialment els narratius o els informatius, tenen uns elements comuns.

Textos de ficció
Exemple de text: No menjaré tomaques mai més.
Tema: alimentació, importància de menjar de tot, veure les coses des
d’un altre punt de vista.
Fets principals: Tolola no vol menjar certs aliments; Joan els canvia el
nom original per un altre de fantàstic; Tolola comença a menjar tot el
que no li agradava; Tolola entra en el joc, i per pròpia iniciativa, crea
un nom nou.
Personatges principals: Joan, Tolola (germans).
Context: A la taula, a l’hora de sopar (en una llar).
Característiques del llenguatge: vocabulari d’aliments, ús de la
metàfora, noms de llocs (Fuji, Groenlàndia, Júpiter, Lluna),
exclamacions i interrogants, sirenes.
(Text prova de l’Avaluació de Diagnòstic en Competència en Comunicació Lingüística,
2013).
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Textos de no ficció
Les característiques principals que s’han d’analitzar són:
Propòsit: exposició, argumentació, crítica...
Tema: descripció del tema principal del text.
Contingut: descripció general del contingut del text, els trets més
fonamentals.
Estructura: mapa d’estructura d’aquest contingut, relacions jeràrquiques en els conceptes...
Característiques de la presentació: prosa o no, si té il·lustracions i
diagrames amb anotacions...
Característiques del llenguatge.

L’anàlisi estructural
A més dels mapes de text, també ajuda la realització d’una anàlisi estructural
dels textos. En aquest cas, no hi sol haver una estructura comuna, encara que
es compartisquen certes característiques segons la tipologia de textos. Per
exemple, els textos narratius solen tindre una introducció, un nus i un desenllaç; però no sempre. Seguint amb l’exemple de la lectura anterior «No menjaré tomaques mai més», es presenta l’anàlisi de l’estructura.
Introducció
Tolola: enumera els aliments que no li agraden i no menja
I sens dubte, no menjaré tomaques mai de la vida

NUS
Joan: diu que no menjaran cap d’aquests aliments
Metàfora 1: carlotes  varetes màgiques de Júpiter
Metàfora 2: pésols gotes verdes de Groenlàndia
Metàfora 3: puré de creïlla  trosset de núvol de la muntanya Fuji
Metàfora 4: varetes de peix mossets de mar (menjar de les sirenes)
Tolola: menja aquests aliments

desenllaç
Tolola: demana de menjar tomaques
Metàfora 5: tomaques rajos de la Lluna
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Ítems
Què és un ítem?
L’ítem és la unitat mínima de mesura d’una prova. En una unitat d’avaluació
poden presentar-se ítems de tipologia diferent, com posteriorment es veurà,
però tots ells estan vinculats a un estímul, un context determinat. En altres
proves, els ítems no depenen d’un estímul concret. En qualsevol dels dos
casos, els ítems són independents uns dels altres, la resolució d’un d’ells no
ha d’influir en la de cap altre.
L’objectiu d’un ítem és obtindre una conducta observable i clarament interpretable (ha de ser capaç de discriminar). De la resposta que proporciona un
individu ha de poder inferir-se, amb un grau suficient de fiabilitat i validesa,
un nivell de domini de la competència.

Estructura d’un ítem
Un ítem consistix en un reactiu (tronc) i una forma prescrita de resposta. En
els ítems d’elecció múltiple, un tipus d’ítem molt conegut de resposta tancada, els components que el configuren són:

Tronc: part inicial de l’ítem on s’especifica la tasca. Pot ser una pregunta,
instruccions, una frase incompleta, una situació de la vida real, etc.
Opcions o alternatives: són totes les alternatives de resposta d’un ítem.
Clau: és la resposta correcta de les alternatives donades.
Distractors: són les respostes incorrectes de les alternatives donades.

Preparem la festa!
ESTÍMUL

S’acosta l’aniversari de Lluís i a casa estan molt
aqueferats amb la preparació de la festa. Lluís vol
convidar els amics i les amigues divendres que
ve, que és el dia del seu aniversari. Farà 10 anys.

1. Lluís farà 10 anys, quants mesos farà?

Ítem

a) 12 mesos
b) 108 mesos
c) 120 mesos

tronc

distractors
clau

d) 145 mesos

alternatives
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Tipus d’ítems
Hi ha una tipologia d’ítems molt diversa que pot servir a diferents propòsits.
Algunes tipologies són més adequades que altres per a determinats processos i/o competències.
Atenent el tipus de resposta que s’ha de proporcionar, es classifiquen en dos
grans grups (hi ha altres classificacions):
• Ítems de resposta tancada o estructurada, on la resposta es proporciona a
l’individu en el mateix ítem.
– De resposta alternativa simple o binària (sí/no; vertader/fals).
– De resposta alternativa múltiple o elecció múltiple.
– De resposta d’elecció múltiple complexa.
– De resposta d’associació o variants (com l’ordenació).
• Ítems de resposta oberta, on la resposta l’ha de proporcionar l’individu.
– De resposta curta o simple.
– De resposta llarga.
Ítems de resposta tancada o estructurada
En els ítems de resposta tancada, la resposta apareix en el mateix ítem, l’individu només ha de triar la resposta o respostes correctes. Aquesta característica simple és el que permet distingir aquesta classificació d’altres a la nostra
manera de veure més confuses o amb categories superposades. Fins i tot en
els ítems d’associació o d’ordenació on es demana que s’escriga un nombre
o es faça una fletxa, realment la resposta està prefixada, no se n’ix d’un patró
únic que coneix el subjecte prèviament.
En la taula següent s’exposa un exemple clàssic de cada un dels tipus d’ítems
de resposta tancada.
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• Resposta alternativa simple
Thomas Alva Edison va inventar la bombeta.       Sí 

NO 

• Resposta alternativa múltiple
Qui va inventar la bombeta?
a) Johannes Gutenberg
b) Thomas Alva Edison
c) Albert Einstein
d) Alexander Graham Bell

• Resposta d’associació
Johannes Gutenberg

•

• Teoria de la relativitat

Thomas Alva Edison

•

• El telèfon

Albert Einstein

•

• La impremta

Alexander Graham Bell •

• La bombeta

Pierre de Fermat

•

• Resposta d’elecció múltiple complexa
Senyala amb una creu en la casella corresponent quines de les afirmacions
següents són certes:
	Albert Einstein va desenvolupar juntament amb Thomas Alva Edison la
teoria de la relativitat.
 Thomas Alva Edison va inventar la bombeta.
 Thomas Alva Edison va inventar el fonògraf.

Taula 9: Tipologia d’ítems de resposta tancada i exemples.
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Ítems de resposta oberta, construïda o elaborada
En els ítems de resposta oberta no hi ha una resposta a la vista de l’individu,
ja que ha de proporcionar-la l’individu. Moltes vegades, es classifiquen els
ítems de resposta oberta curta com ítems de resposta semioberta perquè hi
ha una resposta única vàlida... També en els de resposta oberta, encara que
el desenvolupament i la correcció són més complexos.
En tots aquests ítems s’han de desenvolupar guies de correcció o valoració
que determinen el que és correcte o no, i en ítems de resposta més complexa,
contemplar també la possibilitat de respostes parcialment correctes.
• Resposta elaborada curta
Anomena dos invents de Thomas Alva Edison:

• Resposta elaborada llarga
Què van suposar els invents de Thomas Alva Edison en la seua època?

Taula 10: Tipologia d’ítems de resposta oberta i exemples.

Escriptura d’ítems
L’escriptura d’un ítem i la seua inclusió dins del conjunt de la prova ha de
permetre la mesura del rendiment dels alumnes i de les alumnes en la competència avaluada.
Crear un ítem de forma aïllada pot ser relativament senzill. Crear un conjunt
d’ítems que s’adapten als descriptors establits en la taula d’especificacions i
a més en un nombre elevat ja no és tan senzill. A açò s’afig la possibilitat
d’utilitzar estímuls, amb la qual cosa es complica la redacció, ja que cal fer-la
en un determinat context.
En definitiva, per a construir un ítem, hem de tindre, almenys:
– Coneixement en profunditat dels continguts de la matèria a avaluar.
– Coneixement dels descriptors de cada domini o procés cognitiu.
Aquests dos punts són els que definixen la taula d’especificacions d’una prova i, per tant, és l’element de partida per a començar la creació i l’elaboració
de preguntes de manera organitzada.
Es poden establir diversos criteris que asseguren la qualitat en la formulació
dels ítems que oferixen elements ajustats al tipus de material didàctic utilitzat, el programa, el nivell requerit. Es poden combinar diverses regles de generació segons quin siga el propòsit de l’ítem en qüestió. És convenient co98
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mençar per una elecció raonada del tipus d’ítem a utilitzar en cada cas,
atenent al nivell cognitiu que es requerix.
Suggeriments d’escriptura per a tots els ítems
Hi ha quatre regles principals que tot ítem que es vaja a escriure ha de complir:
1. Cada ítem ha de ser dissenyat per a mesurar només el resultat seleccionat
del domini.
2. Els ítems han de provocar les execucions desitjades de la manera més directa possible.
3. Cada ítem s’hauria de referir a una sola qüestió o concepte, amb una resposta correcta clara o millor opció.
4. Els ítems no han de proporcionar pistes gramaticals, o de qualsevol altre
tipus, a la persona que contesta.
Respecte dels suggeriments de procediment a l’hora de formular ítems, es
destaca:
a. Formulació lingüística: redactar ítems clars, sintètics i construïts correctament en el sentit lingüístic. Igualment s’han de formular en forma de pregunta i en forma positiva. Utilitzar sempre el format de resposta correcta o
millor resposta. Situar tota la informació d’un mateix ítem en una mateixa
pàgina, fàcilment abastable amb la mirada.
b. Resolució: minimitzar el temps que necessita l’estudiant per a la lectura
i comprensió de l’ítem. I, en la mesura que es puga, explicitar el temps de
resolució del mateix.
c. R
 evisió: disposar de temps per a realitzar la revisió dels ítems en els diversos aspectes (formulació, contingut i puntuació).
Respecte dels suggeriments de contingut:
a. Formulació: continguts importants o significatius, utilitzar el tipus d’ítem
més adequat per a cada cas, adaptar les qüestions als nivells d’habilitat
dels subjectes i el propòsit del test (p. ex.: ús de vocabulari comprensible) i
evitar ítems basats en opinions.
b. Facilitat/dificultat: evitar el coneixement superespecífic, el nivell de dificultat de
l’ítem s’ha de determinar, segons el que es necessite, per a aconseguir una congruència ítem-objectiu. En definitiva, evitar afegir a l’ítem dificultat irrellevant.
En l’apartat següent es proporciona un compendi dels diferents tipus d’ítems
amb exemples, avantatges i inconvenients i claus per a la redacció. Abans
d’abordar-lo, es tractaran dos últims aspectes per a l’escriptura d’ítems: l’especificació a nivell d’ítem i la puntuació, consideració de l’atzar i establiment
de punts de tall.

Especificacions a nivell d’ítem
Una de les eines que més ajuda a generar ítems alineant-los amb el seu descriptor és la taula d’especificació de l’ítem. Aquesta taula permetrà generar,
també, ítems de les mateixes característiques d’una manera molt més ràpida
i sistemàtica.
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Font: MECD. Marco general de evaluación de 3.er curso de Ed. Primaria, 2014, p. 58.

Exemple del marc de l’avaluació de 3r curs d’Educació Primària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, apareix un exemple d’especificació al nivell de l’ítem. Hi ha un
altre tipus d’especificacions, on es referencia per a un ítem l’objectiu, el descriptor,
l’estàndard d’aprenentatge avaluable... de referència, l’estructura visual de l’ítem (instruccions i manera de presentar-se les opcions), les característiques de l’estímul, les
característiques opcionals i l’exemple.
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Com puntuar els ítems, la consideració de l’atzar i
l’establiment de punts de tall
Com puntuar els ítems
En la major part de proves externes hi ha un criteri generalitzat per a puntuar
els diferents tipus d’ítems. En general:
– Per a ítems de resposta tancada: solen puntuar-se com 0 punts per a la
resposta incorrecta i 1 punt per a la resposta correcta. En un ítem d’ordenació o associació, potser el més complex de puntuar, es considera correcte
que s’haja donat tot l’ordre o associació correcta, sense errors.
– Per a ítems de resposta oberta: existix una variabilitat més gran i tot
depén de la complexitat que arribe a resultar la possible resposta.
• E
 n respostes curtes: sol puntuar-se com 0, resposta incorrecta; 1, resposta
correcta.
• En respostes llargues: sol puntuar-se com 0, resposta incorrecta; i la resposta correcta com un 1. Encara que, generalment, s’inclouen respostes
parcialment correctes, valorades amb 1 punt; i totalment correctes, amb
2 punts. Fins i tot, com ocorre en PIRLS, dos nivells de resposta parcialment correcta, amb 1 i 2 punts; i un nivell de totalment correcte, 3 punts.
La decisió de considerar respostes parcialment correctes ha de raure en la
dificultat i complexitat de la resposta; no en la consideració de ser més condescendent amb alumnes que puguen fer-ho bé o malament. Els ítems han
de poder discriminar, altrament no servixen de res; i, sobretot, han d’aportar
informació. En alguna ocasió s’han creat nivells de resposta parcialment correcta i no han funcionat, simplement es donaven respostes totalment correctes o incorrectes, l’habilitat, en definitiva, o s’aconseguia o no s’aconseguia,
no era prou complexa com per a establir aquests tres nivells d’acompliment
pensats inicialment.
Sumant els punts assolits en cada ítem, s’hauria d’obtindre una puntuació directa en el domini. Aquesta puntuació no ha de sumar deu punts sempre...
Què passaria en països on no utilitzen una qualificació numèrica de 0 a 10
com a Espanya? La puntuació en una prova ha de ser independent de la qualificació. Cada docent o equip de docents, establiran criteris de com alinear
la puntuació amb un sistema de qualificació.
La consideració de l’atzar
Un altre dels aspectes que preocupen en algunes proves és la consideració
de l’atzar. Pot ser d’interés en proves finals o de certificació, especialment
d’algunes professions. En l’àmbit de les avaluacions internacionals no es considera l’efecte de l’atzar, almenys a priori7.
7

 í en la revisió empírica dels ítems on poden arribar a eliminar-se alguns en aplicació de la
S
Teoria de Resposta a l’Ítem, si s’observa un alt índex d’endevinació.
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No obstant això, si es volguera considerar, s’aplica una fórmula senzilla que
depén del nombre d’opcions o alternatives que presenten els ítems. És a dir,
no és vàlida per a ítems amb diferent nombre d’alternatives, o hauríem d’aplicar diferents formes o penalitzacions; i no és vàlid per a ítems que presenten
un altre tipus de format o sistema de puntuació (p. ex.: de resposta oberta).
Així, es descomptarà per error, considerant que hi haja un component d’atzar
a l’hora de respondre la pregunta, 1/(nre. d’alternatives-1). Per exemple, si
són ítems de quatre alternatives, per cada error es descomptarà de la puntuació obtinguda en la prova 1/3. En algunes proves de certificació fins i tot es
penalitza per damunt de l’atzar.
Establiment de punts de tall
L’establiment d’estàndards i punts de tall en una prova de referència per criteris s’utilitza per a diferenciar entre els individus que han assolit un nivell mínim
de competència i els que no ho han aconseguit. És a dir, entre aptes i no aptes.
Per a la determinació dels estàndards s’han utilitzat diversos procediments, la
majoria basats en judicis d’experts.
En la pràctica habitual de les proves de classe es considera el punt de tall el 5, o
en la meitat de l’escala que s’utilitze per a puntuar. Tanmateix, l’establiment de
punts de tall en proves de referència per criteris es fa guiat pel domini d’aprenentatge a avaluar i la dificultat que suposa per als individus avaluats enfrontar-se a diferents destreses dins d’aquest domini.
El procés d’establiment d’estàndards pot sintetitzar-se en els punts següents
(Jornet i Suárez, 1995, p. 437):
a) El grup d’experts o jutges convé que siga el mateix que realitze l’especificació del domini.
b) És convenient detectar jutges que emeten valoracions extremes.
c) L’ajustament de l’estàndard es facilitarà gràcies a un procés iteratiu veient
les conseqüències de la seua aplicació sobre individus coneguts fins i tot
aconseguir el millor ajustament possible.
Un dels mètodes més útils per a l’establiment d’estàndards és el Mètode
d’Angoff i les seues modificacions. El procediment, en resum, consistix a valorar la proporció de subjectes, o percentatge dels mateixos, que encertarien
un ítem concret o assolirien un objectiu determinat. També es pot pensar en
la probabilitat d’encertar l’ítem per part d’un subjecte amb unes competències mínimes en el domini.
En aquest manual es proposa la valoració dels ítems en termes de proporció
de subjectes que l’encertarien8. Cada jutge ha de tindre present la finalitat de
la prova, el mínim de competència que s’espera o es requerix, tindre clares
8

 ’està parlant d’ítems que s’encerten o es fallen, no d’ítems que suposen una escala de valoS
ració en funció d’una execució, encara que per a aquests, també hi ha procediments que no
es tractaran en aquest manual.
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les unitats del domini i la forma de puntuació. Així, treballaran individualment
sobre els ítems i després la puntuació de cada jutge es traslladarà a una matriu com la de l’exemple següent. És convenient que aquest procés de valoració es realitze dues vegades, ja que les valoracions dels jutges tendiran a
coincidir i a mostrar menys variabilitat.
Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Total

Mitjana
jutge

Desv. Típ

Jutge 1

0.80

0.60

0.60

0.50

2.50

0.63

0.48

Jutge 2

0.60

0.60

0.40

0.30

1.90

0.48

0.50

Jutge 3

0.70

0.60

0.50

0.40

2.20

0.55

0.50

Jutge 4

0.80

0.70

0.50

0.50

2.50

0.63

0.48

Jutge 5

0.90

0.80

0.60

0.60

2.90

0.73

0.44

Mitjana ítem

0.76

0.66

0.52

0.46

Desv. Típ

0.42

0.47

0.50

0.50

Taula 11: Matriu de valoracions jutge x ítem per a l’establiment del punt de tall.

Així el punt de tall, o estàndard, es pot calcular de dues formes:
Forma A
1. Se sumen les valoracions de cada jutge per al conjunt d’ítems i s’obté
un total (columna «Total»).
2. Se sumen els totals de tots els jutges.
3. Es dividix pel nombre de jutges.
	És a dir, s’extrau una mitjana de la suma de valoracions per a cada
ítem de cada jutge.
	La suma de tots els jutges apareix en la matriu d’exemple en la columna «Total».
	Suma de totals: 2,50 + 1,90 + 2,20 + 2,50 +2,90 = 12
12 / 5 = 2,40. Aquest seria el punt de tall de la prova.

Forma B
1. Se sumen les mitjanes de cada ítem (fila «Mitjana ítem»).
	
Suma de mitjanes d’ítems: 0.76 + 0.66 + 0.52 + 0.46 = 2,40.
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Algunes qüestions a tindre en compte
S’ha de pensar sobre les conseqüències que té establir un determinat punt
de tall en una prova. Açò és especialment rellevant en proves de certificació
o admissió i, en part, en les proves de diagnòstic. La pregunta que s’hauria
de contestar és quines conseqüències negatives tindria acceptar, admetre,
certificar o valorar positivament un individu no preparat realment com un individu expert en el domini. I, al contrari la de no acceptar, no admetre, no
certificar o valorar negativament un individu realment preparat. Davant
d’aquestes preguntes ens hauríem de preguntar si s’ha de ser, més o menys,
exigents amb el punt de tall.
És necessari recollir les opinions de tots aquells que han de prendre decisions d’alguna manera o un altre sobre els resultats de la prova (p. ex.: administració, directors de centres, orientadors, docents, claustres de professors...). Així es realitzarà un judici professional dels que elaboren la prova i es
cultivarà una acceptació més gran del procediment de la prova i les decisions
resultants.
El punt de tall d’una prova ha de ser revisat a partir de l’experiència amb la
mateixa prova, l’obtenció de noves dades, o canvis contextuals. És a dir, un
punt de tall no ha de romandre mai estàtic en el temps. D’altra banda, l’obtenció de dades reals, i especialment de dos grups diferenciats (experts o
entrenats i no experts o no entrenats) pot ajudar a establir un punt de tall
més realista utilitzant un altre mètode diferent al d’Angoff, el mètode de contrast de grups.

Revisió dels ítems: un acostament pràctic i clàssic
La revisió de la prova passa per revisar des dels components mínims de la
mateixa, els ítems, fins als aspectes de definició del domini, especificació de
les característiques de l’aplicació, la planificació de la prova, etc. Tot i així, és
probable que tots aquests aspectes tornen a ser revisats després de l’aplicació d’un estudi pilot o de la primera vegada que es passa la prova a classe.
En aquest apartat es descriurà en primer lloc els procediments per a l’anàlisi
lògica dels ítems. Posteriorment es donaran algunes claus per a la revisió empírica dels ítems, sense entrar, en excés, al detall teòric, des de la Teoria
Clàssica de Tests i la Teoria de Resposta a l’Ítem.

Anàlisi dels ítems: revisió lògica
La revisió lògica dels ítems suposa la comprovació per un grup d’experts o
jutges o de dissenyadors de la prova, de l’adequació entre els ítems i l’operativització del domini basant-se en tres característiques (Jornet i Suárez, 1995).
1. Congruència ítem-objectiu (descriptors, estàndards...): el problema pot
donar-se en objectius poc definits o ambigus, i està més assegurada en
objectius molt operativitzats i generats amb regles molt precises.
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2. Qualitat tècnica: es referix a comprovar les especificacions tècniques que
ha de tindre cada ítem segons quina siga la tipologia.
3. Biaix: es tracta de revisar els ítems en vista del possible benefici o perjuí
que puguen representar per a determinats subgrups de la població a la
qual va destinada la prova.
Congruència ítem-objectiu
El grup de jutges haurà de revisar la congruència entre l’ítem i l’objectiu per
al qual es va definir responent la pregunta: mesura realment l’ítem l’objectiu
per al qual va ser creat?
També, des d’un enfocament més quantitatiu, es pot crear una taula de valoracions per jutge, utilitzant una escala Likert de 4 o 5 punts (la congruència
entre l’ítem-objectiu és: 1: molt baixa, 2: baixa, 3: mitjana, 4: alta, 5: molt alta).
S’extraurien, així, mitjanes per a cada ítem sobre la congruència amb l’objectiu a què es referixen.
Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Total

Mitjana
jutge

Jutge 1

2

2

4

1

9

2,25

1,26

Jutge 2

1

4

4

5

14

3,5

1,73

Desv. Típ

Jutge 3

3

4

3

3

13

3,25

0,50

Jutge 4

1

5

4

2

12

3

1,83

48

7

15

15

11

Mitjana ítem

Total

1,75

3,75

3,75

2,75

Desv. Típ

0,96

1,26

0,50

1,71

Taula 12: Exemple de valoració de la congruència ítem-objectiu.

D’aquesta taula es pot obtindre informació a nivell d’ítem i a nivell de cada
jutge:
1. Els ítems més congruents amb el seu objectiu serien el 2 i el 3; tanmateix,
el 2 es podria revisar, ja que la seua desviació és molt alta, és a dir, les puntuacions atorgades pels jutges són molt disperses, el mateix passaria amb
l’ítem 4. En aquests casos, una segona volta de valoracions seria necessària, o bé es passaria a discutir les valoracions atorgades.
2. Igualment, es podrien revisar l’homogeneïtat de les puntuacions atorgades pels jutges. En aquest cas, tan perjudicial podria ser una excessiva
homogeneïtat (tret que els ítems es comportaren homogèniament respecte de la congruència amb els seus respectius objectius, qüestió poc
probable) com una excessiva heterogeneïtat. En l’exemple, l’homogeneïtat en les valoracions del jutge 3 podria ser discutida, ja que en l’ítem 1
va atorgar una puntuació similar a la resta d’ítems, quan és un ítem que
la resta de jutges ha valorat de diferent manera. I així, successivament.
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Tanmateix, aquest últim acostament, de revisió de puntuacions, podria solucionar-se amb l’obtenció d’un índex de concordança de la valoració entre
parells de jutges.
Com eines de treball poden utilitzar-se les fitxes d’especificació a nivell
d’ítem, on s’inclou, per a cada ítem, l’objectiu a què fa referència.
Qualitat tècnica
Chaterjji (2003) proposa una llista de valoració a nivell d’ítem (en general) i
per a diverses tipologies d’ítems, que té en compte qüestions de redacció
per a ser utilitzada des de la valoració conjunta dels jutges experts, o des
d’una valoració individual de cada jutge.
Biaix
Els biaixos poden ser deguts a diferents fonts, i els ítems haurien de revisar-se en funció d’aquestes. Les fonts de biaix es poden concretar en les següents:
a) La lecturabilidad de la prova: és a dir aquells aspectes deguts al nivell de
lectura exigit per a comprendre correctament els ítems. Llevat que l’habilitat lectora siga part d’un resultat a avaluar o part integrant d’un constructe, la regla a seguir és mantindre un nivell de lectura baix, utilitzant un vocabulari i una estructura de frases simples.
b) Aspectes culturals: un ítem pot estar tècnicament ben construït, però
contindre llenguatge o material que és rebutjat per part d’un subgrup
d’examinats particular. Com exemples d’aquest material o llenguatge esbiaixat, poden aparéixer estereotips en una imatge sobre un grup determinat de subjectes, utilitzar un llenguatge masclista...
c) Falta d’oportunitats per a aprendre: en moltes proves de rendiment poden aparéixer subjectes que no han tingut les mateixes oportunitats que la
majoria per a aprendre els continguts del domini educatiu que s’està valorant. Aquest possible biaix no és tal quan es tracta d’establir el diagnòstic
a partir de l’avaluació d’uns estàndards curriculars, ja que és necessari
identificar possibles subjectes en situació de risc per a posar remei a la situació que tenen.

Anàlisi dels ítems: revisió empírica
Aquesta revisió implica una sèrie de càlculs estadístics sobre el funcionament
dels ítems i de la prova, des de la Teoria Clàssica dels Tests i des de la Teoria
de Resposta a l’Ítem, teoria que s’ajusta, a la nostra manera de veure, al tipus
de proves de rendiment que habitualment s’estan executant en projectes internacionals i nacionals.
La revisió empírica inclou habitualment l’anàlisi de la dificultat dels ítems, el
valor p, els distractores, la correlació biserial puntual. En alguns casos s’ana-
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litza l’índex de discriminació i la forma unidimensional de les escales de la
prova. Per al conjunt de la prova s’analitza la fiabilitat i la validesa.
De forma senzilla, i des d’un plantejament d’aula podem analitzar la dificultat, la discriminació de tots els ítems i el funcionament de les alternatives en
ítems d’elecció múltiple des d’un punt de vista clàssic. Açò és, especialment,
útil quan tenim ítems que s’encerten o es fallen.
Dificultat
La dificultat d’un ítem ve donada com un índex, que no és més que la proporció de persones que encerten l’ítem respecte del total de persones que
ho contesten. La fórmula és senzilla, encara que s’interpreta més com a índex
de facilitat, a més valor més fàcil:

N: individus que contesten l’ítem.
n: individus que contesten l’ítem i l’encerten.
ID=n/N
Des d’un punt de vista clàssic, s’hauria d’evitar aquells ítems que resulten excessivament fàcils, amb índexs superiors a 0,90 o 0,95; o ítems excessivament
difícils, amb índexs inferiors a 0,10 o 0,05.
Discriminació
La discriminació d’un ítem es pot calcular com el nombre de persones que
obté una puntuació superior (27 %) en la prova, menys nombre de persones
que obté una puntuació inferior en la prova (27 %), i que encerten l’ítem, dividit entre el grup més nombrós dels dos anteriors.
Per a calcular-lo, s’ha d’obtindre prèviament la distribució de puntuacions en la
prova i dividir-la en tres parts. Interessa només classificar el 27 % de persones
que han obtingut les puntuacions més baixes (el grup inferior), i el 27 % de persones que han obtingut les puntuacions més altes (el grup superior). El 46 % de
persones que han obtingut puntuacions intermèdies no interessa ara.
D’aquests grups, l’inferior i el superior, hem de conéixer en quin nombre, uns
i d’altres, encerten un determinat ítem per a trobar el seu poder de discriminació.

Ninf: Nombre d’individus del grup inferior que encerten l’ítem.
Nsup: Nombre d’individus del grup superior que encerten l’ítem.
Max(ninf, nsup): Nombre d’individus màxim dels dos grups.
D= (nsup – ninf)/ max(ninf, nsup)
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En una prova s’haurien de reconsiderar aquells ítems l’índex de discriminació
dels quals estiguera per davall de 0,2. I eliminar, òbviament, aquells ítems
l’índex de discriminació dels quals siga 0, o fins i tot negatiu, (quan el grup
d’individus que pitjor ho fan en la prova encerten més un ítem que el grup
d’individus que ho fa millor).
Òbviament, la dificultat condiciona molt la discriminació. Els ítems fàcils tendixen a ser menys discriminatoris, en especial aquells per damunt d’índexs
de dificultat majors de 0,90.
Anàlisi d’alternatives
Un altre dels aspectes que es poden revisar en una prova de classe és el funcionament de les alternatives en ítems d’elecció múltiple. En general, es desitja que les alternatives diferents a l’opció correcta, els distractores, funcionen com a tal i tots ells siguen respostes plausibles. No té sentit proposar
alternatives de resposta que, a priori, es coneix que no seran escollides per
ningú.
Si s’obtinguera aquest resultat, s’haurien de replantejar l’alternativa fallida.
Com a exemple, en el gràfic següent es presenta la proporció d’individus
que han triat cada una de les quatre alternatives a dos ítems. Ambdós ítems
són de dificultat similar:

Il·lustració 10: Anàlisi d’alternatives de dos ítems d’elecció múltiple.

L’ítem FC22, la resposta vàlida del qual és la «c», presenta un comportament
bastant bo. De la resta d’individus, aproximadament el 52 %, un poc més del
20 % elegixen la resposta «a» i en percentatges molt similars, encara que un
poc menors, les respostes «b» i «d».
L’ítem 1831_01 no presenta un comportament tan bo, especialment respecte
de l’alternativa de resposta «d», que pràcticament no ha elegit ningú.
Aquesta alternativa hauria de reconsiderar-se en el context de l’ítem, estudiar per què no ha funcionat i proposar una possible alternativa diferent.
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Compendi d’ítems
Alternativa simple
Classificació: resposta tancada.
Habilitats mesures/camps d’aplicació
• Identificació de l’adequació d’afirmacions de fets, definició de termes, frases de principis i similars.
• Reconéixer relacions causa-efecte.
• Aspectes de lògica.
• Creences en concepcions incorrectes populars.
• Poden mesurar processos mentals superiors (comprensió, aplicació i interpretació).
Avantatges
1. Són bons per a xiquets xicotets i persones amb dificultats lectores.
2. El temps de lectura-resposta és menor al d’altres ítems: per això es poden
incloure més per unitat temporal.
3. S’ajusten a una correcció mecanitzada i objectiva.
4. Són molt flexibles, es poden adaptar a la major part d’àrees de contingut.
Inconvenients
1. Puntuacions molt influïdes per l’endevinació (50 %).
2. Susceptibles a l’ambigüitat i mala interpretació, el que pot incidir en un
menor nivell de fiabilitat.
3. És fàcil copiar en aquest tipus d’ítems.
4. Tendixen a ser menys discriminatoris que els d’elecció múltiple.
5. Tendència de resposta per acceptació.
6. No s’han d’utilitzar en situacions en què la resposta no és totalment vertadera o falsa.
7. Són susceptibles a la inclusió de determinants específics per a forçar que
la resposta siga totalment vertadera o falsa.
Recomanacions per a l’escriptura
• S
 ón ítems que consistixen en la presentació d’una frase proposicional que
l’examinat ha d’afirmar o negar amb: sí/no; vertader/fals; correcte/incorrecte. La frase pot ser escrita com a pregunta o en estil directe.
Habitualment es troben sèries de 5 a 15 ítems d’aquest estil en un test on
s’especifiquen les directrius per tots ells.
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• E
 ls ítems d’aquest tipus poden ser modificats incloent un component d’explicació o justificació. Aquestes inclusions servixen per a augmentar el nivell cognitiu que demanda l’ítem.
Regles
1. Els ítems de resposta breu han de concordar amb el contingut, conducta,
condició i nivell taxonòmic especificat en el resultat d’aprenentatge seleccionat.
2. Fixar una idea per a cada proposició, cada ítem; no barrejar conceptes
que poden fer que siga parcialment vertader o fals.
3. Fixar idees importants en cada proposició i evitar aquelles que siguen trivials o comunes.
4. No utilitzar frases extretes directament de materials de text o de lectura
familiars per als examinats.
5. No utilitzar dobles negacions en les frases.
6. Estar segurs que la frase utilitzada és indiscutiblement vertadera o falsa.
7. Mantindre frases vertaderes i falses d’aproximadament igual longitud, distribuir-les aleatòriament i tindre, aproximadament, igual nombre de respostes vertaderes i falses en el test.
8. Evitar utilitzar paraules en les frases com: sempre, mai, usualment, generalment.
Exemple

Competencia Matemática 4.º EP. Comunidad Valenciana, 2013.
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Elecció múltiple
Classificació: resposta tancada.
Habilitats mesures/camps d’aplicació
•C
 oneixements de terminologia, fets específics, principis, mètodes i procediments.
• Habilitat d’identificar fets i principis, interpretar relacions causa-efecte, justificar mètodes i procediments.
Avantatges
1. Proporcionen un mostreig de contingut més gran i conduïxen a una validesa de contingut més gran.
2. La fiabilitat de les puntuacions de la prova pot ser molt elevada amb un
nombre suficient d’ítems d’alta qualitat.
3. S’ajusten a una correcció mecanitzada i objectiva.
4. Es poden obtindre subpuntuacions diagnòstiques basades en una anàlisi
de distractors.
5. Les teories dels tests s’acomoden fàcilment a respostes binàries.
6. Estan menys afectats pels conjunts de resposta que altres ítems objectius
(p. ex.: Vertader/Fals).
Inconvenients
1. Són relativament difícils de construir, en ocasions resulta complicat trobar
un nombre suficient d’alternatives.
2. Hi ha tendència a construir-los de manera que només demanden recuperació d’informació de fets concrets.
3. De tots els ítems objectius és el que demanda més temps de resposta.
4. Estan esbiaixats a favor de subjectes: amb habilitats per a tests objectius
que assumixen més risc en respondre i més hàbils per a detectar ambigüitats.
5. No s’adapten bé per a mesurar l’habilitat d’organitzar i presentar idees.
Recomanacions per a l’escriptura
• A
 quest tipus d’ítems és el que més s’aplica en els tests objectius. De forma
bàsica, consistixen en un tronc, que representa el problema o qüestió, seguit per un nombre de respostes d’elecció, de les quals una és la millor o
correcta. Les respostes incorrectes es diuen distractors. El nombre d’opcions usualment varia de 3 a 5, amb una probabilitat d’endevinació que descendix d’un 33 % a un 20 %.
• El format bàsic utilitza una frase incompleta en la tija i pot ser construït
amb diverses modificacions.
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Regles
1. Els ítems de resposta breu han de concordar amb el contingut, conducta,
condició i nivell taxonòmic, especificat en el resultat d’aprenentatge seleccionat.
2. El tronc ha de ser més llarg que les opcions de resposta.
3. El tronc no s’ha de repetir (aparéixer) en les opcions de resposta.
4. Les opcions incorrectes, o distractors, han de ser creïbles i de, aproximadament, la mateixa dificultat.
5. Les opcions incorrectes de resposta han de ser paral·leles en estructura,
contingut i longitud, amb l’opció correcta.
6. Les opcions de resposta s’han de llistar verticalment i seguir un ordre lògic
o esquema ordenat.
7. La posició de l’opció correcta variarà d’ítem a ítem, aleatòriament.
8. Les opcions de resposta com «Totes les anteriors», «Cap de les anteriors»
han de ser utilitzades amb judici acurat.
9. Les frases han de ser construïdes en afirmatiu. Si la forma negativa s’utilitza, les paraules negatives s’han de ressaltar d’alguna manera.
Exemple

Competencia Matemática 2.º ESO. Principado de Asturias, 2009.
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Associació
Classificació: resposta tancada.
Habilitats mesures/camps d’aplicació
• À
 mbits d’aprenentatge en els quals es pretén l’aplicació d’una base d’associació homogènia d’un conjunt de parells.
• Coneixement factual.
Avantatges
1. Permeten incloure més ítems en una prova.
2. Requerixen poc de temps de lectura.
3. S’ajusten a una correcció mecànica i objectiva.
Inconvenients
1. Si no es va amb compte en la presentació, les llistes d’associació poden
orientar-se més a la memòria serial que a l’associació.
2. És difícil trobar qüestions que permeten aquest tipus d’ítems.
Recomanacions per a l’escriptura
• U
 n exercici d’associació comprén dues columnes adjacents d’informació
que han de ser relacionades per l’examinat a través d’una associació simple. La columna A conté les premisses; la columna B, les opcions de resposta.
• Quan els resultats d’aprenentatge requerixen que els estudiants identifiquen associacions entre dues coses, un ítem d’associació és un format útil.
• Les matèries que poden ser testades amb ítems d’aquest estil són: anys/
dates – dades històriques; termes – definicions; inventors – invents; cites –
autors; persones – assoliments; principis – il·lustracions; parts – funcions;
regles – exemples.
• S’exigix un nivell més alt de creativitat per a explorar la utilitat d’aquest tipus d’ítems per a mesurar aplicació o pensament de nivell alt: problemes
– respostes; problemes escenari – estratègies de solució; teories científiques – aplicacions, cites – traduccions/interpretacions.
Regles
1. Els ítems d’associació han de concordar amb el contingut, conducta, condició i nivell taxonòmic especificat en el resultat d’aprenentatge, indicador, estàndard... seleccionat.
2. La informació continguda en l’ítem hauria de ser homogènia en contingut,
així no es fa excessivament fàcil per a un examinat eixerit que descartaria
ràpidament les respostes que no concorden amb el tema.
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3. Les frases llargues han de ser utilitzades per a les premisses i deixades en
la columna A. Les opcions de resposta han de ser més curtes i situades en
la dreta (columna B).
4. Hi ha d’haver més opcions de resposta que premisses en l’exercici d’associació.
5. Les directrius han de centrar els examinats en la tasca de relacionar, i han
d’indicar clarament si les opcions de resposta poden ser utilitzades només
una vegada, més d’una vegada o cap vegada.
6. Les opcions de resposta han de ser presentades en un ordre lògic: alfabètic, cronològic (per a dates), numèric (per a nombres).
7. Mantindre l’exercici d’associació en una pàgina. El nombre de premisses
ha de ser més gran de 2 i menor de 15.
8. En la mesura que es puga, no permetre l’ús de fletxes o línies per a associar premisses amb opcions de resposta.
Exemple

Competencia en Comunicación Lingüística 4.º EP. Castilla y León, 2012.

Elecció múltiple complexa
Classificació: resposta tancada.
Habilitats mesures/camps d’aplicació
•H
 abilitat per a aplicar un principi, interpretar relacions, reconéixer i establir
inferències, reconéixer la rellevància de la informació, desenvolupar i reconéixer hipòtesis possibles, identificar la rellevància d’arguments i jutjar-los
com a erronis, identificar l’adequació de procediments, formular i reconéi-
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xer conclusions vàlides, reconéixer limitacions de les dades, reconéixer i
establir problemes significatius, dissenyar procediments experimentals...
Avantatges
1. El material introductori fa possible mesurar l’habilitat per a interpretar materials escrits, diagrames, mapes, dibuixos i altres mitjans de comunicació
que podem trobar en situacions quotidianes.
2. Permeten mesurar resultats més complexos d’aprenentatge que amb un
ítem objectiu simple.
3. Minimitzen la influència d’informació no rellevant sobre el comportament
d’objectius d’aprenentatge complex.
4. Forcen a utilitzar només els processos mentals que requerixen, la qual cosa fa possible mesurar aspectes separats de l’habilitat per a resoldre problemes i per a utilitzar procediments objectius de puntuació.
Inconvenients
1. Són difícils de construir.
2. Quan el material és escrit, el requeriment d’habilitat lectora és fort.
3. No pot mesurar la capacitat global de resolució de problemes del subjecte.
4. Està orientat a objectius d’aprenentatge a un nivell de reconeixement.

Recomanacions per a l’escriptura
•E
 ls exercicis interpretatius consistixen en una presentació escrita, en taules
o gràfics seguits d’una sèrie d’ítems. El material contextual pot ser un passatge informal (p. ex.: article de diari), un passatge literari (p. ex.: poema o
història), material quantitatiu (p. ex.: extracte de dades d’una taula o gràfic
d’un informe tècnic), una peça d’art (p. ex.: un quadre, una pintura).
Habitualment, cada conjunt d’ítems apunta a un resultat d’aprenentatge
complex, davall del qual s’inclouen un conjunt d’habilitats i destreses mentals més específiques.
Regles
Totes les regles que s’han descrit fins ara per a la resta d’ítems servixen per a
aquest tipus d’exercicis. Tanmateix, quan es mesura pensament elaborat
s’han de tindre en compte les qüestions que tenen a veure amb el nivell de
dependència del contingut. Alguns suggeriments són els següents:
1. Seleccionar material contextual que siga nou per a l’estudiant, però apropiat i amb significat respecte dels resultats curriculars i el nivell de desenvolupament dels examinats.
2. Deixar la informació contextual clara i fàcil de llegir. El nivell de lectura s’ha
de mantindre baix; els gràfics, dibuixos i taules han d’estar espaiosos i ser
fàcils de llegir.
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3. Mantindre la dependència dels ítems amb la informació contextual.
4. Mantindre una llista de qüestions, aproximadament, igual en longitud al
cos de la informació contextual.
5. Assegurar-se que experts en el contingut coincidisquen amb la clau de
respostes que es proporciona.
Exemple

Competencia Financiera. PISA, 2012.
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Resposta oberta curta
Classificació: resposta oberta.
Habilitats mesures/camps d’aplicació
• Coneixement (terminologia, fets específics, principis).
• Interpretació simple de dades.
• Habilitats de resolució de problemes numèrics que requerisquen una resposta computacional o escriptura de fórmules i equacions.
• Habilitats d’idiomes estrangers per a mesurar parts específiques d’informació.
• Definicions i termes teòrics.
Avantatges
1. Facilitat de construcció i administració.
2. Reducció de la possibilitat de resposta per coneixement parcial.
3. Aportació d’informació diagnòstica (per resposta errònia).
Inconvenients
1. Només aplicable a qüestions que requerixen resposta mitjançant una paraula o frase molt breu.
2. No s’ajusten a situacions que requerixen síntesi o interpretació, en els que
només hi haja una resposta correcta.
3. Mesuren fonamentalment aprenentatges memorístics.
4. El sistema de puntuar no és tan ràpid, ja que es requerix la contemplació
de diverses opcions de resposta vàlides.
Recomanacions per a l’escriptura
La resposta que es requerix per a aquests ítems és normalment una paraula,
una frase molt curta, un nombre, un símbol o una fórmula. Els formats de presentació més comuns són:
a) frase incompleta,
b) qüestió directa,
c) una asseveració d’un problema en una frase completa, seguida per un espai en blanc.
Tal com s’especificava en els inconvenients, la resposta no és unívoca, sinó
que varia en un rang de respostes que poden ser, parcialment o clarament,
correctes. Açò introduïx ambigüitat i possibles errors en un sistema de puntuar objectiu.
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 s important que els encarregats d’escriure els ítems especifiquen el rang
É
exacte de respostes que poden considerar-se completament correctes
quan es concep un ítem d’aquestes característiques. Aquesta informació
hauria de ser inclosa en les especificacions per a la valoració de l’ítem
abans que els ítems es redacten perquè futurs ítems puguen compartir els
mateixos criteris.
Regles
1. Els ítems de resposta breu han de concordar amb el contingut, conducta,
condició i nivell taxonòmic especificat en el resultat d’aprenentatge seleccionat.
2. Utilitzar qüestions directes en comptes de frases incompletes.
3. No utilitzar frases que estiguen extretes de materials de text o lectures familiars per als examinats.
4. Utilitzar espais en blanc per a paraules clau, conceptes, idees o principis
que són directament rellevants amb les especificacions del resultat d’aprenentatge.
5. No utilitzar múltiples espais en blanc en una mateixa frase.
6. Els espais en blanc haurien d’estar situats idealment al final de la frase,
llevat que l’habilitat o coneixement testat necessite un espai en blanc en
una altra posició. Per exemple, en un ítem d’una prova d’anglés en què
s’haja de contestar la forma verbal en present: The flowers
so
lovely! (resposta: are).
7. Els espais en blanc s’han d’utilitzar per a paraules o frases de, aproximadament, la mateixa longitud, encara que aquestes no ho siguen, en realitat.
Açò permet salvaguardar l’ítem de possibles pistes, a partir de la mida física d’aquests espais.
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Exemple

Competencia Matemática 2.º ESO. Comunidad Foral de Navarra, 2014.
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Resposta oberta llarga
Classificació: resposta oberta
Habilitats mesures/camps d’aplicació
•
•
•
•

Coneixement (terminologia, fets específics, principis).
Interpretació complexa de dades.
Processos de resolució de problemes en ciències o matemàtiques.
Variables d’expressió escrita: coherència, cohesió i adequació textual a
qualsevol tipus de llengua.
• Comentaris crítics sobre fets històrics, reflexions, valoració, reelaboració de
la informació i formulació d’hipòtesi, a partir de la informació donada.
Avantatges
1. Facilitat de construcció i administració.
2. Reducció de la possibilitat de resposta per coneixement parcial.
3. Aportació d’informació diagnòstica (per resposta errònia).
Inconvenients
1. Només aplicable a qüestions que requerixen una resposta complexa.
2. No s’ajusten a situacions simples en les quals hi haja una resposta correcta
o siga molt òbvia.
3. El sistema de puntuar és complex, es requerix de jutges entrenats amb un
sistema de valoració.
Recomanacions per a l’escriptura
La resposta que es requerix per a aquests ítems és normalment una frase llarga o un paràgraf o resposta més elaborada. S’està en el límit de la valoració
d’acompliments, per la qual cosa és més convenient l’ús de rúbriques. Els
formats de presentació més comuns en una prova inclouen una pregunta
amb una sèrie d’indicacions sobre la resposta que s’espera.
 al com s’especificava en els inconvenients de les respostes breus, i més enT
cara en açò de resposta més complexa, com que no són respostes unívoques
poden admetre respostes valorades com a parcialment correctes. Açò introduïx ambigüitat i possibles errors en un sistema de puntuar objectiu i per això es desenvolupen escales de valoració i s’entrena jutges per al seu ús.
És important que els encarregats d’escriure els ítems especifiquen el rang
exacte de respostes que poden considerar-se completament, o parcialment,
correctes quan es concep un ítem i, si poden, les exemplifiquen.
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Regles
1. Els ítems de resposta breu han de concordar amb el contingut, conducta,
condició i nivell taxonòmic especificat en el resultat d’aprenentatge seleccionat, generalment processos cognitius d’alt nivell.
2. Utilitzar qüestions directes, evitar les dobles negacions i evitar girs en el
llenguatge o vocabulari que no quede a l’abast del nivell dels individus
avaluats.
3. Donar instruccions per a la resposta clara (extensió, estructura...).
4. Deixar un espai suficient per a la resposta, ni excessivament llarg ni excessivament curt.
Exemple

TIMSS 2011. Ciencias 8.º grado.
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Part III
Utilitzar les avaluacions
externes per a millorar
el rendiment de l’alumnat
i els sistemes educatius

Cal ressaltar que les avaluacions del sistema educatiu, com PISA i les de diagnòstic realitzades des de mitjans de la passada dècada que ací ens ocupen, oferixen informació rigorosa, molt valuosa, sobre quines polítiques poden contribuir a la millora dels resultats que assolix l’alumnat espanyol. Però
per a assolir aquest propòsit els resultats obtinguts han de ser considerats,
en tota la seua extensió, amb rigor i minuciosament contextualitzats, si d’ells
s’espera conéixer, amb més precisió, la realitat educativa.
No hauria de ser necessari insistir que si es realitza una avaluació o es participa en els estudis internacionals, una vegada confirmat que els esmentats estudis reunixen el rigor i la precisió exigits i oferixen, per tant, informació fonamental per a la millora de l’educació, no s’hauria d’acceptar que s’ignoren els
seus resultats o que aquests no es tinguen en compte per a l’adopció de
mesures i actuacions de millora.
En aquesta tercera part, es resumixen alguns dels resultats principals, i els
factors associats, que oferixen informació rellevant per a les actuacions de
millora del rendiment. Aquests són, en primer lloc, els relatius als nivells de
rendiment establits per a cada una de les competències que presenta tant
PISA com les avaluacions de diagnòstic, d’una banda, i els resultats i nivells
de rendiment de les dimensions de cadascuna de les competències, per una
altra. En segon lloc, es comenta on es produïxen les principals variacions en
els resultats i com actuar per a disminuir-les (apartat 8).
A continuació es fa referència a la influència de les circumstàncies socials,
econòmiques i culturals dels alumnes i de les alumnes, les famílies i els centres, i com disminuir els efectes no desitjats de les esmentades circumstàncies mitjançant l’atenció individualitzada i col·lectiva dels estudiants. Farem
també referència a la influència de la repetició de curs i les expectatives de
famílies i d’escolars sobre la formació que assoliran. Finalment, es dedicaran
uns comentaris a altres factors com l’organització dels centres i les actituds
dels alumnes i de les alumnes (apartat 9).
Es tanca, aquesta tercera part, amb unes reflexions sobre els compromisos i
les actuacions que poden contribuir a la millora dels resultats a partir de la
informació oferida per les avaluacions abordades en aquest informe (apartat
10).
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8
 uè signifiquen els resultats? Els nivells
Q
de rendiment en cadascuna de les
competències i en les seues dimensions.
Les variacions dels resultats.
Els informes de resultats de PISA, i els de les avaluacions generals de diagnòstic, presenten, d’una banda, les mitjanes generals que assolix cada país, regió o comunitat autònoma en cada competència, i en cada una de les
seues dimensions, referides a l’escala la mitjana de la qual són 500 punts.
Aquesta informació de les mitjanes és molt útil, com s’ha assenyalat, per a
valorar el rendiment dels diferents sistemes educatius en les competències i
en les dimensions mesurades; per tant, és informació valuosa per a la presa
de decisions de política educativa encaminades a la millora del rendiment
del conjunt del sistema.
Però atenent a aspectes concrets dels resultats que poden orientar accions de
millora, convé ressaltar la informació sobre resultats referida als nivells de rendiment que s’oferix també per a cada competència i per a cada dimensió de les
diferents competències avaluades. Com s’ha assenyalat, els nivells de rendiment permeten fer públic quin és el «criteri» que utilitza l’avaluació per a determinar fins a quin punt és excel·lent, satisfactori o insuficient, el nivell de competència assolit pels escolars en funció de les preguntes que han respost
correctament. PISA i les avaluacions de diagnòstic informen sobre quin percentatge de l’alumnat de cada país, regió o comunitat, es troba en cada nivell de
rendiment (veure els exemples gràfics mostrats en els capítols corresponents).
Però PISA i les avaluacions de diagnòstic descriuen, també, què caracteritza
els diferents nivells de competència que es mesuren i, per tant, què «saben
fer» els alumnes i les alumnes els resultats dels quals se situen en cada nivell
o, dit d’una altra manera, com són capaços d’aplicar el que han aprés, amb
quin nivell de competència, quan s’enfronten a les qüestions plantejades en
cada cas. Aquesta informació és molt útil per al professorat i els centres educatius, doncs reben notícia detallada d’allò que s’espera que els estudiants
siguen capaços de saber fer en relació amb cada competència i les seues diferents dimensions.
Es mostra, a continuació, un exemple de la descripció que es realitza en PISA
2012 dels nivells de rendiment en la competència matemàtica (INEE, 2013).
Nivell 6. A partir de 669,3 punts

En el nivell 6, els estudiants saben formar conceptes, generalitzar i utilitzar informació basada en investigacions i models de situacions de problemes complexos. Poden relacionar diferents fonts d’informació i representacions i traduir-les entre elles de manera flexible. Els estudiants d’aquest
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nivell tenen un pensament i un raonament matemàtic avançat. Aquests
estudiants poden aplicar el seu enteniment i la seua comprensió, així com
el seu domini de les operacions i relacions matemàtiques simbòliques i
formals, i desenvolupar nous enfocaments i estratègies per a abordar situacions noves. Els alumnes i les alumnes pertanyents a aquest nivell poden formular i comunicar amb exactitud accions i reflexions relatives als
seus descobriments, interpretacions, arguments i la seua adequació a les
situacions originals.
Nivell 5. De 607,0 a 669,3 punts

En el nivell 5, els alumnes i les alumnes saben desenvolupar models i treballar-hi en situacions complexes, identificant els condicionants i especificant els supòsits. Poden seleccionar, comparar i avaluar estratègies adequades de solució de problemes per a abordar problemes complexos
relatius a aquests models. Els alumnes i les alumnes pertanyents a aquest
nivell poden treballar estratègicament utilitzant habilitats de pensament i
raonament ben desenvolupades, així com representacions adequadament relacionades, caracteritzacions simbòliques i formals, i intuïcions relatives a aquestes situacions. Poden reflexionar sobre les seues accions i
formular i comunicar les seues interpretacions i raonaments.
Nivell 4. De 544,7 a 607,0 punts

En el nivell 4, els alumnes i les alumnes poden treballar amb eficàcia amb
models explícits en situacions complexes i concretes que poden comportar condicionants o exigir la formulació de supòsits. Poden seleccionar i
integrar diferents representacions, incloses les simbòliques, associant-les
directament a situacions del món real. Els escolars d’aquest nivell saben
utilitzar habilitats ben desenvolupades i raonar amb flexibilitat i amb certa perspicàcia en aquests contextos. Poden elaborar i comunicar explicacions i arguments basats en les seues interpretacions, arguments i accions.
Nivell 3. De 482,4 a 544,7 punts
En el nivell 3, els alumnes i les alumnes saben executar procediments descrits amb claredat, incloent aquells que requerixen decisions seqüencials.
Poden seleccionar i aplicar estratègies de solució de problemes senzills.
Els estudiants d’aquest nivell saben interpretar i utilitzar representacions
basades en diferents fonts d’informació i raonar directament a partir
d’aquestes. Són, també, capaços d’elaborar escrits breus exposant les seues interpretacions, resultats i raonaments.
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Nivell 2. De 420,1 a 482,4 punts
En el nivell 2, els alumnes i les alumnes saben interpretar i reconéixer situacions en contextos que només requerixen una inferència directa. Saben
extraure informació pertinent d’una sola font i fer ús d’un únic model representacional. Els estudiants d’aquest nivell poden utilitzar algoritmes,
fórmules, procediments o convencions elementals. Són capaços d’efectuar raonaments directes i interpretacions literals dels resultats.
Nivell 1. De 357,7 a 420,1 punts

En el nivell 1, els alumnes i les alumnes saben respondre preguntes relacionades amb contextos que els són coneguts, en els quals está present
tota la informació pertinent i les preguntes estan clarament definides.
Són capaços d’identificar la informació i dur a terme procediments rutinaris seguint unes instruccions directes en situacions explícites. Poden realitzar accions òbvies que es deduïxen immediatament dels estímuls presentats.
Aquesta descripció dels nivells de rendiment es realitza en els marcs de
les avaluacions per a cadascuna de les competències i per a cada una de
les seues dimensions (processos i continguts). Permet conéixer el professorat quins són, segons el parer dels experts que preparen les competències, els aspectes essencials que caracteritzen el domini de la competència i els nivells d’assoliment que es pretenen mesurar (veure els recursos
en línia presentats en cada avaluació).
Quan es presenten els resultats en forma de percentatges d’escolars que
assolixen cada nivell, en cada una de les competències i dimensions, com
en els exemples comentats, s’oferix una detallada informació de quins
són les fortaleses dels alumnes i de les alumnes en el domini de cada
competència, quines les debilitats i, en conseqüència, quins aspectes
convindria reforçar en els processos d’aprenentatge si es desitja elevar el
nivell de rendiment de tot l’alumnat.

Resultats en cada una de les dimensions
de les competències
Tant PISA com les avaluacions de diagnòstic atorguen un pes a cada una
d’aquestes dimensions quan es preparen les unitats d’avaluació, de manera
que es distribuïxen entre blocs i processos cognitius les preguntes que s’utilitzen en cada exercici. Aquests pesos corresponen a la importància que els
experts concedixen al domini per part dels alumnes i de les alumnes de cada
una de les dimensions assenyalades. A més, en les avaluacions de diagnòstic,
les relacions entre les dimensions de les competències i les àrees i matèries
del currículum a través dels criteris d’avaluació de cada una d’elles completen aquesta informació rellevant per al «treball» a l’aula.
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En l’apartat 5 es van presentar, a tall d’exemple, els resultats en les dimensions de la lectura. Totes les avaluacions estudiades en aquest informe oferixen informes similars de resultats en cada una de les dimensions de les competències avaluades. En el gràfic següent, es resumix la informació de PISA
2012 sobre els processos matemàtics, prenent l’exemple de la mitjana OCDE,
el d’Espanya i els de dues comunitats autònomes. Els valors consignats corresponen a la diferència en punts de l’escala 500 que els alumnes obtenen en
cada un dels processos respecte a la seua pròpia puntuació en el conjunt de
la competència.
Interpretar

Emprar

Formular

Mitjana OCDE

Andalusia
Navarra
Espanya

Font: Elaboració pròpia a partir d’OCDE PISA 2012 base de dades.

Destaca particularment el resultat obtingut pels escolars andalusos (-9,1) i els
espanyols (-7,7) respecte als resultats en el conjunt de la competència, quan
se’ls demana «formular» matemàticament el problema plantejat. Si els alumnes i les alumnes espanyols o andalusos tingueren, en aquesta dimensió, un
rendiment similar al mostrat en «interpretar», el resultat global en la competència matemàtica d’Andalusia i Espanya hauria sigut, significativament, més
elevat. És a dir, segons el resultat mostrat en aquest exemple, si els estudiants espanyols, en el seu conjunt, i els andalusos, en particular, pogueren
millorar la capacitat per a formular matemàticament els problemes que se’ls
planteja, millorarien de manera notable la seua competència matemàtica.
Aquest tipus d’informació, disponible per a totes les dimensions de les competències, juntament amb els resultats en els nivells corresponents i la descripció del que els caracteritza, pot donar lloc a notables actuacions de millora dels processos d’aprenentatge als centres que pogueren tindre com a
resultat la millora dels resultats espanyols en competència matemàtica.
Els recents resultats de PISA mostren que pot haver-se produït un efecte positiu d’aquest tipus en la comprensió lectora dels escolars espanyols des de
PISA 2000 a PISA 2009. Efectivament, en el primer exercici, els estudiants espanyols mostraven més debilitat en el procés de la lectura en què han d’analitzar, comprendre més enllà de la literalitat, integrar, organitzar i reelaborar
un text, aplicar el llegit, realitzar inferències i valoracions més complexes i re-
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lacionar de forma avançada la informació dels textos literaris amb els seus
coneixements. En PISA 2009, els resultats en aquest procés havien millorat
notablement fins a ser similars als obtinguts en els altres processos de la lectura. Aquest canvi ha hagut de tindre relació, amb tota probabilitat, amb l’esforç continuat del professorat espanyol per millorar aquests aspectes de la
lectura, una vegada que es van anar coneixent els resultats PISA en lectura en
els exercicis de 2000 a 2009. Hui, el repte és millorar els resultats en els textos
discontinus, en els quals els escolars espanyols continuen obtenint resultats
més modestos.

Les diferències en els resultats. La información
que proporciona la variància
PISA i les avaluacions de diagnòstic espanyoles vénen oferint una informació
molt rellevant per a les accions de millora: a Espanya, les diferències fonamentals dels resultats que obtenen els alumnes i les alumnes no es produïxen «entre» comunitats autònomes, o centres, sinó «dins» dels centres educatius.
“Entre” els països, les CA i els centres
Total

Explicada per l’ESCS

Total

“Dins” dels països, les CA i els centres
Explicada per l’ESCS

Països OCDE

Les CA Espanya

Centres OCDE

Centres Espanya

Il·lustració 11: Variació del rendiment dels alumnes i de les alumnes. La variabilitat en els resultats (la variància). Font: Elaboració pròpia, a partir d’OCDE PISA 2012 base de dades.

Solo un 4 % del total de la variància, és a dir, del total de la variabilitat dels
resultats que presenten els estudiants espanyols participants en PISA 2012,
va ser a causa de les diferències que es produïxen entre les comunitats autònomes. A més, d’aquest 4 % tan escàs d’explicació de la variància, una proporció molt elevada va ser a causa de les diferències d’estatus social, econòmic i cultural.
Les diferències que es produïxen entre els centres espanyols expliquen, pel
cap alt, un 19,5 % de la variància i, al seu torn, a prop de la meitat d’aquesta
xifra és a causa de les diferències dels estatus socials, econòmics i culturals.
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És, per tant, «dins» de les comunitats autònomes i, sobretot, «dins» dels centres educatius on s’expliquen les diferències fonamentals dels resultats dels
escolars espanyols.
Les principals mesures per a disminuir aquestes diferències s’han d’adoptar
actuant des de la normativa i les polítiques estatals i autonòmiques i en els
mateixos centres educatius. És necessari que les administracions educatives
proporcionen als centres els recursos humans i materials imprescindibles per
a atendre la diversitat de les circumstàncies personals d’aprenentatge, les
dels entorns socials, econòmics i culturals, les trajectòries acadèmiques amb
dificultats detectades, etc. Els centres educatius han d’estar en condicions de
poder atendre els alumnes i les alumnes amb els recursos i amb els mètodes
que permeten combinar, adequadament, el treball en grup i l’individualitzat,
i han de poder posar en pràctica les mesures adequades per a afrontar la diversitat dels alumnes i les alumnes i disminuir les diferències en els resultats.
Malgrat aquesta reiterada informació de les avaluacions que estem considerant, molt explícita des de 2009, es troben a faltar, almenys en aquests últims
anys, polítiques i actuacions de millora conformes amb aquest coneixement
del funcionament del sistema educatiu en el conjunt d’Espanya i en cadascuna de les comunitats autònomes.
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9
 a consideració dels contextos i altres factors
L
en les avaluacions externes
L’estatus social, econòmic i cultural de les famílies dels alumnes i de les alumnes, que mesura tant PISA (índex ESEC) com les avaluacions generals de diagnòstic espanyoles (índex ISEC), és un dels factors que presenten una relació més gran amb el nivell d’adquisició de les competències bàsiques. El
càlcul de l’índex es realitza tenint en compte les respostes que oferixen
l’alumnat, els equips directius i, en el seu cas, les famílies, en els qüestionaris
corresponents.
Els components que mostren més pes en l’ISEC espanyol, calculat per les avaluacions de diagnòstic, són el nivell més alt d’estudis assolit pels pares o mares, la
professió més qualificada d’ambdós, el nombre de llibres disponibles a la llar i el
conjunt de recursos materials a disposició dels membres de la família. En PISA,
els components de l’ESEC són similars.
L’ISEC de l’Avaluació general de diagnòstic espanyola 2009 mostra els resultats
que es presenten a continuació. S’ha assenyalat en el capítol anterior que les
diferències «entre» les comunitats autònomes són escasses i, una part substancial d’aquestes diferències s’explica, precisament, per l’estatus social, econòmic i cultural mitjana de cada comunitat. Pot comprovar-se que l’ordre de les
comunitats autònomes d’acord amb el seu ISEC té una destacada relació amb
els resultats obtinguts en els nivells de rendiment dels alumnes i les alumnes
en l’avaluació general de diagnòstic.

Galícia
C. Valenciana
Extremadura
Castella-la Manxa
Múrcia
Canàries
Andalusia
Ceuta
Melilla

País Basc
Cantàbria
Madrid
Aragó
Astúries
Navarra
Castella i Lleó
Catalunya
La Rioja
Balears

Mitjana
Espanya

Il·lustració 12: Mitjana de l’Índex Social, Econòmic i Cultural (ISEC). Avaluació General de
Diagnòstic 2009. Font: INEE (2010). Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación
Primaria. Cuarto curso. Informe de resultados.
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Quan s’analitzen els resultats de l’alumnat en PISA i la seua relació amb
l’ESEC, es comprova que si es comparen els estatus socioeconòmics més
modestos, els escolars espanyols obtenen millors resultats que els escolars
equivalents de l’OCDE. És a dir, l’alumnat espanyol les circumstàncies socials,
econòmiques i culturals del qual són menys favorables obté millors resultats
relatius; ocorre el contrari en considerar els estudiants amb estatus més favorables; és en aquests nivells socioeconòmics elevats on el sistema educatiu
espanyol oferix resultats relatius inferiors. No obstant això, convé ressaltar
que en qualsevol dels valors de l’ESEC hi ha estudiants amb puntuacions
molt elevades i altres amb puntuacions molt modestes.
Per tant, cal insistir, com s’ha fet en el capítol anterior, en què les diferències
més importants es produïxen «dins» dels centres i ací la influència de l’estatus
socioeconòmic és molt escassa. De manera que l’estatus familiar influïx, però
no condiciona els resultats dels alumnes i de les alumnes de manera determinant, ni explica res més que una part molt xicoteta de la variància. Açò corrobora la importància que s’ha de concedir a les actuacions de millora que tenen
com a focus essencial els centres educatius.

La repetició de curs
El rendiment dels alumnes i de les alumnes varia de manera molt considerable
en funció que hagen repetit o no curs, com ve constatant de manera reiterada
PISA des del primer exercici el 2000. Del total d’estudiants espanyols que van
participar el 2012, els que es trobaven en 2n curs de l’ESO, és a dir, els que havien repetit almenys 2 anys, van obtindre una puntuació mitjana en PISA de 380
punts. Els alumnes i les alumnes que es trobaven cursant 3r d’ESO, és a dir,
havien repetit un any, van obtindre una puntuació mitjana de 433 punts, molt a
prop del límit que separa el nivell 1 del nivell 2 de rendiment.
La diferència que separa la puntuació dels estudiants espanyols de 4t d’ESO
de la d’aquells que han repetit un any és de més de 85 punts, és a dir, més d’un
nivell de rendiment, i amb els estudiants que han repetit dos anys és de 139
punts, pràcticament dos nivells de rendiment. Cal ressaltar que els escolars espanyols que no havien repetit curs, és a dir, estaven en 4t d’ESO, van assolir en
matemàtiques PISA 2012 una mitjana de 519 punts, 13 punts més que la mitjana dels que no han repetit de l’OCDE, i 17 més que els de la UE. Convé ressaltar aquestes diferències, ja que posen de manifest que el sistema educatiu espanyol funciona molt acceptablement amb els alumnes i les alumnes que van
bé, aquells que van superant cada curs quan correspon i que arriben al final de
l’ESO a l’edat prevista. Les diferències entre aquests estudiants i els repetidors
són similars a les espanyoles en el conjunt de l’OCDE o a la UE.
Llavors, quin factor afecta, fonamentalment, al rendiment dels alumnes i les
alumnes espanyols de manera diferent a com afecta als de la majoria dels
països, segons mostren les mitjanes internacionals? Aquest factor diferent és,
precisament, el percentatge total d’estudiants espanyols repetidors (un o
dos anys) que van realitzar PISA 2012 (34 %), ja que va ser més del doble que
el de les mitjanes de l’OCDE (16 %) o de la UE (5 %).
132

Avaluació externa

Aquestes xifres són encara més eloqüents si s’analitzen els resultats de les
comunitats autònomes. Els alumnes i les alumnes que no han repetit assolixen els 548 punts a Navarra i els 546 a Castella i Lleó (pràcticament similar a
la de Corea del Sud). Fins i tot a les comunitats amb els resultats més modestos, com Andalusia (508) i Extremadura (510), els escolars que no han repetit curs superen en puntuació els escolars similars de les mitjanes internacionals.
S’ha argumentat que ja constata el mateix sistema educatiu que els estudiants repetidors han repetit curs perquè no han assolit el nivell imprescindible
i, en conseqüència, no és la repetició la que causa el baix rendiment en PISA,
sinó les raons que expliquen la repetició, és a dir, l’insuficient nivell assolit per
aquests estudiants que, a més, es troben en fer l’exercici amb un o dos anys
de retard respecte als que estan en 4t de l’ESO. És cert que no és la repetició
la que causa el baix rendiment, sinó les circumstàncies de l’aprenentatge que
provoquen el retard i són aquestes les que cal corregir si es desitja millorar el
rendiment de l’alumnat espanyol
Però convé ressaltar que la repetició no provoca el baix rendiment encara que,
sens dubte, no el millora, és a dir, no resol el problema. Açò ho confirmen, de
manera categòrica, les avaluacions espanyoles. L’Avaluació general de diagnòstic de 2n d’ESO va avaluar als alumnes i les alumnes d’aquest curs, de
manera que els repetidors que van fer la prova simplement tenien més edat.
Però va tindre la repetició efectes positius en el seu rendiment? En absolut. Les
diferències entre els repetidors i els no repetidors de 2n de l’ESO són de proporcions similars a les consignades per PISA 2012: els alumnes i les alumnes
que cursaven 2n de l’ESO a l’edat reglamentària (no repetidors) van tindre una
puntuació mitjana que superava entre 55 i 73 punts a aquells amb un any de
retard, segons la competència considerada, i entre 71 i 99, als alumnes i a les
alumnes amb dos anys de retard.
Aquests resultats negatius que obtenen els escolars espanyols repetidors
han romàs sense variació des de PISA 2000 a PISA 2012: no han variat ni els
percentatges d’estudiants afectats ni els resultats que obtenen; aquest és,
per tant, un dels aspectes en els quals resulta essencial adoptar les mesures i
les polítiques de millora, com es ressalta en el capítol final.

Les expectatives de famílies i estudiants
Una informació molt rellevant que proporcionen les avaluacions generals de
diagnòstic espanyoles és l’alta correlació que hi ha entre les expectatives que
els estudiants i les seues famílies tenen sobre la formació que arribaran a assolir i els resultats que obtenen, com s’ha assenyalat en l’apartat 5. Igualment rellevant és l’elevada correlació entre les actituds de l’alumnat davant de l’estudi,
en general, i davant de determinades competències i àrees, en particular, i els
resultats que assolixen. Les avaluacions espanyoles i PISA han proporcionat reiterada evidència sobre aquesta elevada correlació entre expectatives dels escolars i les seues famílies amb els resultats.
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No s’ha pogut mesurar en les avaluacions estudiades com influirien expectatives elevades del conjunt del professorat d’un centre educatiu, o les dels
responsables de l’educació o unes expectatives elevades sobre l’alumnat per
part del conjunt de la societat. Però si aquesta mesura poguera dur-se a terme, probablement trobaríem també altes relacions entre expectatives elevades del professorat i del conjunt de la societat i els resultats que obtenen els
estudiants. Els alumnes i les alumnes necessiten bons programes i polítiques
educatives, bon professorat i centres, però també confiança i expectatives
elevades, personals i familiars; necessiten que els seus docents i la seua escola esperen d’ells compromís i treball i, en conseqüència, bons resultats.
Sembla essencial, en conseqüència amb les evidències assenyalades, adoptar mesures que contribuïsquen a elevar les esmentades expectatives.
D’altra banda, PISA estudia la relació entre les actituds dels escolars i la seua
influència en els resultats. Aquest estudi proporciona una aproximació més rigorosa sobre aquesta influència de les actituds que els plantejaments que, de
manera genèrica, es referixen a l’«esforç» dels estudiants. És molt improbable,
certament, que un alumne i una alumna no aprenga si no ho desitja o si, desitjant-ho, no s’aplica i no posa de la seua part la dedicació i l’esforç indispensables. Però és igualment improbable que el comportament d’aquells que presenten aquestes actituds puga variar de manera substancial per afegir més
exercicis i qualificacions al final de curs o etapa. Per a aquests escolars sembla
que seria imprescindible provar de portar-los al convenciment que una actitud
positiva cap a l’aprenentatge, a més de proporcionar satisfacció intel·lectual o
plaer, reportarà un resultat millor i beneficis molt notables per al seu futur personal i professional. Açò no pot improvisar-se, o ser confiat només a la bona
voluntat del professorat; en aquest assumpte és més imperiós, si hi ha, l’argument que l’educació d’un alumne o alumna no és una qüestió només de
l’escola i la família, sinó de tota la societat.
Finalment, PISA mostra la relació elevada que hi ha entre rendiment dels estudiants i el grau d’autonomia i coresponsabilitat organitzativa i pedagògica de
les escoles. També assenyala PISA aquesta elevada relació entre la capacitat
de l’equip directiu per a proposar les necessitats oportunes de professorat,
d’acord amb les necessitats derivades de la realitat educativa dels alumnes i de
les alumnes que atén l’escola, i els resultats obtinguts. Són, així mateix, factors
que correlacionen amb els resultats l’organització i el repartiment de tasques
lectives i administratives o la disciplina i el clima d’aula o centre, la convivència
de l’aprenentatge i l’exercici de la participació i la ciutadania responsable, entesos com a exercici de deures i drets en el grup i en la vida del centre.

134

Avaluació externa

10
La consideració del resultat
de les avaluacions externes en les polítiques
educatives i en l’adopció d’actuacions
de millora
Les evidències que proporcionen les avaluacions i els indicadors, no només
els educatius, permeten assegurar que una educació que prepara els seus
individus per als reptes socials, econòmics i individuals és la principal riquesa
que poden assolir les societats. Ha d’analitzar-se quina educació desitgen i
necessiten les societats actuals, una vegada assumida la globalització i coneguts els condicionants econòmics, socials i polítics. Les reformes educatives
que s’hagen d’adoptar per a procurar tal educació s’han d’encaminar a preparar els estudiants considerant les necessitats presents i futures dels individus i de les societats i, també, però no de manera exclusiva, les dels mercats
laborals.
El repte dels nostres sistemes educatius és educar i formar ciutadans ben
preparats per a exercir plenament drets, llibertats i responsabilitats i per a
trobar faena en aquest món globalitzat però, també, i açò és fonamental, per
a millorar-lo, transformar-lo, canviar-lo. Ciutadans que poden treballar amb
dignitat, exercir la ciutadania, gaudir de drets i llibertats i contribuir al canvi
dels models econòmics que impedixen que tots puguen gaudir dels beneficis. Ha de ser una educació plantejada des de la perspectiva que la societat,
l’economia, el benestar i el desenvolupament dels individus són susceptibles
de millora. Aquesta perspectiva és la que hauria d’orientar les polítiques i les
actuacions de millora de l’educació que poden ser aconsellades pels resultats de l’avaluació.
Quan es planteja una avaluació, o la participació en un estudi internacional,
és essencial tindre ben present quin benefici s’espera obtindre dels resultats.
Com es va assenyalar en la introducció, hi ha avaluacions els propòsits de les
quals poden ser certificar, acreditar, seleccionar, ordenar, incentivar, sancionar
o retre comptes. Fins i tot en aquests casos, pot plantejar-se indirectament
l’objectiu de conéixer per a millorar. Cal ressaltar, una vegada més, que PISA
i les avaluacions de diagnòstic espanyoles realitzades el 2009 i el 2010 s’han
plantejat amb el propòsit essencial de conéixer la realitat educativa per a
millorar-la.
S’ha assenyalat, en moltes ocasions, que l’avaluació externa de l’educació
pot causar efectes negatius segons quin siga el seu propòsit si no es fa bé o
si no s’interpreten adequadament els resultats. S’han oferit abundants exemples dels efectes negatius de certes avaluacions estandarditzades i externes,
realitzades per tal de certificar aprenentatges, per exemple, per la influència
negativa que poden exercir sobre el currículum, que se simplifica i adapta als
plantejaments de l’avaluació.
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Seria greu substituir els aprenentatges per activitats d’entrenament dels escolars per a resoldre amb èxit les proves estandarditzades plantejades o les
basades en estàndars educatius, prèviament definits, prescindint dels objectius educatius, dels processos d’aprenentatge i de les circumstàncies que els
envolten, així com del progrés dels alumnes i de les alumnes. Més greu és
encara pretendre que l’avaluació del professorat i de les escoles, veritablement insubstituïbles, se sustenten, quasi exclusivament, en avaluacions externes i estandarditzades del rendiment de l’alumnat.
No serien alienes a aquests inconvenients les avaluacions els resultats de les
quals s’utilitzaren de manera quasi exclusiva per a ordenar sistemes educatius, o si s’accepta que pot valorar-se la qualitat de l’educació de països o
regions segons l’ordre en què els col·loquen els resultats, sense una atenció
detallada de l’abundant informació que presenten les avaluacions ací considerades. En tots aquests casos assenyalats, l’avaluació deixa d’estar al servei
de la millora educativa, deixa de ser un bé per a l’educació i el seu efecte pot
ser, precisament, el contrari al declarat.
D’acord amb el que s’ha exposat fins ara, resumim quines poden ser algunes
de les principals polítiques i actuacions de millora que pogueren donar resposta als resultats de les avaluacions internacionals i nacionals comentats en
aquest informe. En les reflexions que seguixen a continuació es partix del
supòsit que la millora del sistema educatiu es produïx quan es combinen positivament unes orientacions polítiques i una normativa adequades als objectius plantejats, uns recursos humans i materials suficients, una organització i
un funcionament més eficaç de les escoles, unes pràctiques docents més ben
adaptades a les necessitats d’aprenentatge i als objectius educatius, una dedicació més gran de l’alumnat i una implicació més gran del conjunt de la
comunitat educativa i de la societat en l’educació i la formació de la ciutadania.
Les reformes que aconsellen els resultats de les avaluacions exigixen uns
compromisos compartits. En primer lloc, les autoritats haurien d’assumir el
compromís de garantir els recursos necessaris, aquells que demanda «una
educació de qualitat» per la qual diuen apostar totes les forces polítiques:
que aquesta aposta siga un ferm propòsit o una simple promesa més es demostra en els parlaments de l’estat i autonòmics quan es presenten, debaten
i aproven els pressupostos per a l’educació. El primer, i fonamental, recurs és
el professorat ben preparat, necessari per a atendre les necessitats educatives de tots i cada un dels estudiants i els seus diferents ritmes d’aprenentatge.
D’altra banda, és imprescindible que el conjunt de la societat entenga i compartisca aquesta necessitat de més i millor educació per a tothom com a eina
fonamental d’un futur millor individual i col·lectiu, perquè aquest valor siga
també assumit per cadascun dels escolars i les seues famílies. En conseqüència, les administracions educatives haurien de contribuir de manera decidida
perquè el conjunt de la societat valorara l’educació com un requisit indispensable per a garantir més capacitat d’innovació i desenvolupament, més co-
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hesió social, una ciutadania que exercix drets i llibertats, que assumix compromisos i responsabilitats i que està en condicions d’impulsar el
desenvolupament social.
En segon lloc, docents i escoles han d’acceptar el compromís de millorar el
rendiment de tots els alumnes i les alumnes, acostar-los a la consecució dels
objectius educatius plantejats per la societat i, com a part substancial
d’aquests, acostar a tot l’alumnat, en finalitzar l’educació obligatòria, els nivells de competència que els habiliten per a afrontar amb èxit els reptes educatius posteriors, la inserció en la societat i al món laboral, i l’exercici de
drets, llibertats i responsabilitats ciutadanes.
En tercer lloc, les famílies, amb el suport de les institucions i el conjunt de la
societat, haurien d’assumir d’una manera profunda la seua implicació amb
l’escola i l’educació dels fills mitjançant el seguiment i la preocupació diària
pels progressos assolits, les dificultats presentades i els mitjans per a superar-les, mentre haurien de transmetre als fills la importància decisiva que concedixen a l’educació, expectatives elevades sobre els resultats i la necessitat
imperiosa que s’impliquen en el treball diari a l’escola, doncs d’això obtindran el màxim benefici individual, a curt i a llarg termini.
Els alumnes i les alumnes, per la seua part, han de ser ajudats per a adquirir
el compromís i el desig d’estudiar, d’aprendre, de progressar, de finalitzar
amb èxit els estudis mampresos, passos tots ells indispensables per a la realització personal i professional.
Els reptes que plantegen les reformes que aconsellen els resultats de les
avaluacions són, a la nostra manera de veure, els que s’exposen a continuació. Es partix de la constatació que han oferit PISA i les avaluacions de diagnòstic espanyoles, que les principals diferències en els resultats espanyols es produïxen als centres i, per tant, és als centres on s’han de
concentrar les actuacions de millora del rendiment dels alumnes i de les
alumnes.
S’ha de garantir una atenció individualitzada efectiva per a tots els escolars. El principi d’atenció a la diversitat, establit legalment a Espanya des de
la llei de 1990, ha ensopegat, reiteradament, amb uns recursos del professorat insuficients i amb una organització dels centres i les aules, i uns mètodes
de treball que no han permés atendre satisfactòriament la diversitat real dels
estudiants, aquesta diversitat que diu que «tots» els escolars són diferents en
les seues circumstàncies, ritmes d’aprenentatge, trajectòries educatives, interessos, capacitats i actituds, i tenen, per tant, necessitats d’aprenentatge diferents.
S’ha comentat que els resultats en els nivells d’adquisició de les competències bàsiques posen de manifest la necessitat d’actuar en la millora del rendiment de tots els estudiants, independentment del nivell que hagen assolit.
D’una banda, el percentatge d’estudiants que se situa en els nivells inferiors
té una alta relació, sobretot en els últims cursos de l’educació secundària,
amb els alumnes i les alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, particular-
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ment, amb qui ha repetit curs. Aquesta circumstància exigix detectar les dificultats d’aprenentatge, del tipus que siguen, des del primer moment que es
presenten, fins i tot des de l’Educació Infantil o en l’Educació Primària.
Per a això, els docents han de comptar amb tots els suports necessaris per a
detectar a temps els primers símptomes de dificultat d’aprenentatge i, en
aquest moment, han de disposar dels mitjans adequats per a superar-los. I si
la detecció primerenca requerix atenció individualitzada, molt més urgent és
aquesta atenció si es tracta de millorar l’aprenentatge, una vegada presentada la dificultat o el primer retard.
Respecte a la repetició de curs, no es tracta, evidentment, que els escolars
que no estan en condicions d’aprovar passen de curs, sinó d’oferir-los els suports i els recursos necessaris perquè no es vegen condemnats a la repetició.
D’altra banda, quan la repetició resulte inevitable, no pot acceptar-se que els
repetidors facen el curs següent el mateix que l’anterior, amb companys i
companyes més joves.
Els recursos necessaris per a atendre la diversitat i disminuir la repetició consistixen, fonamentalment, en docents preparats que acompanyen i ajuden el
docent habitual per a detectar dificultats i per a superar-les. PISA posa de
manifest que en bona part dels països de més èxit es poden obtindre resultats excel·lents amb un percentatge similar d’escolars per docents, sempre
que aquests puguen treballar de manera coordinada i eficient en l’atenció
individualitzada dels estudiants. No es tracta tant de dividir grups o separar
alumnes segons el seu rendiment, sinó, al contrari, ajuntar docents que poden atendre diferents ritmes d’aprenentatge dins de l’aula. Pot paréixer costós disposar de més d’un docent en una aula, però més costosa és la repetició com ara està plantejada, que afecta un terç de l’alumnat al llarg de
l’educació obligatòria i, per tant, dels recursos que es fan servir per escolar
en aquesta etapa educativa.
Els alumnes i les alumnes amb millor nivell i més capacitat d’aprenentatge
haurien de ser atesos amb els mateixos principis i mètodes. PISA ha posat de
manifest, que la diferència fonamental en els nivells de rendiment espanyols
no es troba en els percentatges d’aquells que se situen en els nivells inferiors,
sinó, precisament, en els percentatges escassos d’aquells que assolixen els
nivells superiors. Aquests escolars també necessiten detecció primerenca
d’altes capacitats i atenció individualitzada.
D’altra banda, s’hauria de reforçar el treball en les dimensions de les competències en què els escolars mostren més debilitats. Com s’ha comentat,
tant en PISA com en les avaluacions de diagnòstic espanyoles els estudiants
han presentat més dificultat, en general, en els processos cognitius més complexos. Però, la informació és molt rica i ressalta les variacions produïdes en
l’última dècada, de manera que hui cobra més importància que els alumnes i
les alumnes es familiaritzen més amb els textos discontinus o amb la formulació matemàtica dels problemes, per citar dues de les dimensions en què els
nostres escolars presenten més debilitat, com s’ha assenyalat. Evidentment,
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no es tractaria d’adaptar el currículum com a conseqüència dels resultats de
l’avaluació, sinó de fer efectiu l’aprenentatge que proposa el mateix currículum en tots els seus aspectes, inclosos els diferents dominis de les competències bàsiques.
En els capítols precedents s’ha insistit en l’estreta relació que hi ha entre els
resultats que assolixen els alumnes i les alumnes i les expectatives, les actituds, la implicació i el compromís amb l’educació d’escolars i famílies. Però
expectatives, actituds i implicació no es modifiquen només per conéixer la
rellevància que tenen en els resultats assolits; és necessària l’adopció de polítiques que estimulen en els mateixos responsables polítics, en la societat i els
seus representants parlamentaris, en el professorat, en les famílies i en el mateix alumnat, aquestes actituds i expectatives positives, així com més compromís i més participació activa en l’educació en què estan implicats.
La valoració que uns i altres agents esmentats tenen de l’educació és segurament el marc que més condiciona i, per tant, que més pot afavorir o dificultar,
en gran manera, un determinat tipus d’actituds i comportaments individuals i
col·lectius. L’evolució del desenvolupament econòmic i social de les dues últimes dècades, de prosperitat i crisi, no ha propiciat, precisament, un clima
social favorable als valors educatius. Aquests valors són imprescindibles en la
societat del coneixement a la qual ens dirigíem fa només una dècada i no
sembla acceptable que hi renunciem per molt que l’esdevenir de l’economia
de mercat en què ens trobem i els interessos d’aquells que la dirigixen ens
puguen estar portant en una altra direcció.
Finalment, no hauríem de tancar aquest capítol de millora de l’educació sense fer referència als processos educatius, els aprenentatges i les competències que no mesuren les avaluacions externes i sobre els que, per
aquesta raó, no oferixen referència o informació.
Les avaluacions externes estandarditzades no poden donar compte del funcionament de tot el sistema educatiu. Més bé contribuïxen a un coneixement
essencial, però limitat, per la qual cosa no poden ser l’única font d’informació
per a la proposta de polítiques educatives de millora. Sens dubte, les avaluacions externes no poden substituir l’avaluació que realitzen els docents, que
són fonamentals per a l’aprenentatge i per al coneixement del sistema educatiu i del seu rendiment.
La informació que oferixen els estudis externs comentats no permet obtindre
resultats per a cada centre o per a cada estudiant. A Espanya aquesta tasca
s’ha confiat a les avaluacions de diagnòstic de les comunitats autònomes. Tot
indica que els projectes avaluadors del Govern actual van en una altra direcció, ja que les noves orientacions no consistixen precisament en completar
les avaluacions externes amb estudis que permeten mesurar amb rigor l’organització i el funcionament de les escoles, el treball dels equips docents i
els processos d’aula, així com la seua influència en els resultats dels alumnes
i de les alumnes.
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D’altra banda, en el coneixement del rendiment dels escolars en competències, hi ha un important camí a recórrer. Fins al moment, s’avaluen tres de les
competències bàsiques definides per l’OCDE, i quatre de les contemplades
a la Unió Europea i la legislació espanyola. La UE ha mesurat el rendiment en
les llengües estrangeres i ha participat amb la IEA en la mesura del civisme i
la ciutadania.
Però, hi ha competències el domini de les quals pels ciutadans és indispensable millorar, com assenyalen les mateixes institucions internacionals. Són
competències «genèriques» o «transversals» que no solen ser treballades de
manera específica en l’educació bàsica, sobre les que no hi ha criteris prou
definits ni instruments provats per a mesurar-les: la creativitat, la capacitat de
treball en equip, la innovació, l’esperit emprenedor, el lideratge, l’habilitat
per resoldre conflictes i per negociar... (veure els informes de la Unesco o
l’informe DeSeCo de l’OCDE, així com els treballs sobre noves competències
i habilitats d’ambdues institucions). La joventut necessita totes aquestes
competències per a afrontar millor les demandes de la vida social i laboral,
així com per a encarar millor les necessitats educatives i formatives posteriors, per a convertir-se en ciutadans capaços de transformar i millorar la societat.
Aquestes limitacions no resten importància al coneixement que sobre el funcionament dels sistemes educatius i del rendiment dels escolars ens brinden
les avaluacions ací tractades, ni a les oportunitats de millora que poden derivar-se’n. No trobem raons que aconsellen desaprofitar aquests coneixements
i oportunitats de millora.
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