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O propósito das avaliacións externas
O presente informe trata de ofrecer á comunidade educativa un repaso sin
tético das principais avaliacións externas internacionais nas que participou 
España desde as últimas décadas do século pasado e das avaliacións exter
nas que se comezaron a realizar en España no presente século.

Os primeiros parágrafos desta introdución están dedicados aos diferentes ti
pos de avaliacións educativas existentes e ás características esenciais das 
avaliacións seleccionadas para a análise, que logo se desenvolven nos suce
sivos capítulos.

Hai que sinalar, en primeiro lugar, que hai diferentes tipos de avaliacións edu
cativas segundo quen son os responsables da avaliación (externas, internas), 
quen son avaliados (alumnos/as, centros, profesores/as, sistema educativo), 
que parámetros se empregan para valorar ou emitir os xuízos de valor e que 
propósito anima a avaliación (mellorar, acreditar ou certificar, ordenar ou se
leccionar). Ademais, no presente informe preténdese dar conta de que mé
todos e instrumentos se utilizan, como se presenta a información e que tipo 
de actuacións de mellora pode suxerir a información de resultados da avalia
ción realizada.

Quen son os responsables da avaliación?
Distínguense dous tipos esenciais de avaliación. Primeiro, as denominadas 
«internas» aos centros educativos, que inclúen as cotiás que realizan os pro
fesores e profesoras dos seus alumnos e alumnas, ao comezo de cada curso, 
durante o proceso de aprendizaxe e ao finalizar o curso; neste primeiro gru
po deben incluírse tamén todas as realizadas nos centros educativos, relati
vas ao funcionamento da docencia e as aprendizaxes, á organización das en
sinanzas e á consecución dos obxectivos formulados, tanto por equipos 
docentes coma polo conxunto do centro. En todos estes casos os responsa
bles da avaliación son os propios integrantes do centro escolar: profesores/as, 
equipos docentes, departamentos, equipo directivo, consello escolar e ins
pección educativa.

En segundo lugar, as avaliacións denominadas «externas» que promoven, or
ganizan e levan a cabo as autoridades educativas, co auxilio que correspon
da en cada caso, de expertos, inspectores, profesores/as... Estas son as ava
liacións que realizan as comunidades autónomas (ou rexións), os Estados e as 
organizacións internacionais. Todas as avaliacións que se analizan neste infor
me son avaliacións externas.

Quen é avaliado?
A maioría das avaliacións formulan a valoración do rendemento dos alumnos 
e das alumnas, como as avaliacións de diagnóstico españolas realizadas po
las comunidades autónomas. Pero non en todos os casos o destinatario últi
mo da avaliación é o alumnado; o seu rendemento utilízase como un medio 
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de valoración, que nunca debería ser exclusivo, dos sistemas educativos. 
Este é o caso das avaliacións internacionais e nacionais aquí analizadas.

Moito máis discutido é que pretenda utilizarse o rendemento do alumnado 
como instrumento fundamental, mesmo único, da avaliación dos centros 
educativos (xeralmente co propósito de establecer clasificacións, graduar os 
recursos que se ofrecen...) ou do profesorado (en ocasións como medio para 
establecer incentivos ou promocións). Este tipo de avaliacións externas tive
ron, polo menos ata o momento en España, un moi acusado rexeitamento 
por parte de expertos nacionais e internacionais da avaliación.

Que parámetros se empregan para valorar 
ou emitir os xuízos de valor?
Cando se propón realizar unha avaliación, é particularmente importante pre
cisar a definición conceptual do obxecto de avaliación. É fundamental que as 
avaliacións fagan explícitos os criterios que deben orientar a «valoración», 
que permitan expresar un xuízo de valor axustado, de modo que o que xulga 
e o que recibe o resultado saiban exactamente que significan nos informes 
das avaliacións expresións como «nivel de excelencia» ou «nivel insuficien
te», ou «sistema educativo con bos resultados», «estudante sobresaínte» ou 
«bo profesor/a».

Para avaliar o grao de adquisición das competencias clave por parte dos 
alumnos e alumnas, é necesario establecer coa máxima precisión que é «ser 
competente», en que consiste a competencia que se trata de medir. Os mar
cos das avaliacións inclúen precisións sobre as diferentes «dimensións», é di
cir, os procesos cognitivos, os contidos que as caracterizan, os contextos nos 
que son adquiridas e as actitudes precisas. Esta tarefa de elaboración con
ceptual do obxecto que se vai avaliar é ineludible e ao seu resultado denomí
naselle «referente» da avaliación. Sinaláronse os correspondentes ás compe
tencias, pero no mesmo sentido elabora a IEA, por exemplo, os referentes da 
comprensión lectora que avalía PIRLS, das matemáticas de TIMSS ou do ci
vismo e a cidadanía de ICCS.

Atendendo ao modo de establecer o xuízo avaliador e a decisión que tal 
xuízo comporta, teremos «avaliacións criteriais», suxeitas a un criterio pre
viamente establecido, co cal se compara o nivel alcanzado pola persoa ou 
institución avaliada. En xeral son deste tipo todas as avaliacións cuxa finali
dade é certificar aprendizaxes e promover o alumnado (exames finais nos 
centros, probas de acceso á universidade, en España, ou antigas e ao pare
cer futuras reválidas, se chegasen a realizarse), seleccionar o profesorado 
(oposicións...). As «avaliacións normativas» toman en consideración o 
conxunto das unidades avaliadas e os propios resultados obtidos e a súa 
comparación, é dicir, determinan a posición relativa de cada un dos avalia
dos con respecto á «media» de todos os resultados obtidos.

As avaliacións analizadas aquí toman en consideración ambas as dúas pro
postas; é dicir, son «normativas», pois toman en consideración os propios re
sultados obtidos e as medias como valor de referencia. Pero, ao mesmo tem
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po, son «criteriais», ao establecer os denominados «niveis de rendemento», 
que se determinan por un procedemento complexo no que se considera 
conxuntamente a propia análise estatística e os criterios dos expertos nos 
currículos ou as competencias examinadas. Un aspecto fundamental de am
bos os dous tipos de avaliacións é que consideren ou non os «progresos» 
realizados no tempo, o cal require repetir os exercicios cunha determinada 
frecuencia previamente programada, e garantir a comparabilidade, para 
comprobar a tendencia.

Que propósito anima a avaliación?
As avaliacións poden ser moi diferentes segundo a finalidade que as anime. 
As que aquí se analizan son todas avaliacións que se formularon como medio 
para coñecer e adoptar decisións de mellora do funcionamento e os resulta
dos dos sistemas educativos; é dicir, pretenden contribuír a un mellor coñe
cemento da realidade educativa, dos procesos postos en marcha, coa finali
dade de melloralos. Este é o caso, convén resaltalo, das avaliacións que leva 
a cabo o profesorado ao longo do curso, cuxo propósito é verificar a evolu
ción das aprendizaxes e intervir, tanto nos devanditos procesos coma na pro
pia docencia, para mellorar os resultados parciais e, en consecuencia, os fi
nais. Este é tamén o propósito das avaliacións de diagnóstico españolas e as 
internacionais que se comentan neste informe; todas elas pretenden ofrecer 
información precisa para poder intervir no proceso de aprendizaxe do alum
nado e mellorar o devandito proceso.

Hai outras avaliacións do rendemento dos alumnos e das alumnas (non inter
nacionais) que aquí non se analizan, pois se formulan con outros propósitos: 
por exemplo, as avaliacións que pretenden acreditar ou certificar os logros 
ou as aprendizaxes do alumnado ou aquelas avaliacións que perseguen a 
ordenación, ou a selección, xa mencionadas.

Nesta apertada presentación das distintas avaliacións convén facer referen
cia, aínda que sexa moi breve, a dúas cuestións da maior importancia: a fiabi
lidade e a validez.

Os erros son inevitables en toda medición. A fiabilidade refírese, precisamen
te, á consistencia e a precisión das medidas realizadas. Cando se trata de me
dicións sobre o comportamento dos individuos, sexan estes coñecementos, 
competencias, actitudes ou valores, os problemas de consistencia poden ser 
considerables, particularmente se os instrumentos de avaliación non son rigo
rosamente preparados e contrastados. Nas probas de avaliación, polo tanto, é 
inevitable contar coa presenza de erros de medida sistemáticos e aleatorios. 
Estes erros, cando a medida se utiliza para a comparación, deben ser coñeci
dos coa maior precisión. As probas estandarizadas son sometidas a análises 
complexas por parte dos especialistas en análise estatística e psicométrica, pe
ro os exercicios máis sinxelos tamén poden presentar problemas de fiabilida
de. Esta falta de fiabilidade pode producirse se a proba e a súa corrección non 
son absolutamente obxectivas, ou se a causa da subxectividade do avaliador 
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e, sobre todo, se existen distintos avaliadores, que poden interpretar de modo 
diferente o «criterio» establecido, como pode acontecer en calquera proba 
con cuestións abertas cuxa resposta elabora o alumno ou alumna, cando exis
ten diferentes correctores.

Ás veces a fiabilidade é tal que as medias de puntuacións obtidas por exem
plo nunha proba como PISA ou a de diagnóstico española son só valores 
aproximados, dos que se pode afirmar tan só que o valor real se encontra 
arredor do estimado nun intervalo de confianza dado. Cando a dous países 
ou rexións os separa unha puntuación inferior á que determinan os seus in
tervalos de confianza, dise que a diferenza non é estatisticamente significati
va e, en consecuencia, nada se pode afirmar sobre a ordenación que lles co
rresponde de acordo coa súa puntuación.

A validez dunha proba é unha cuestión da maior importancia e, en xeral, 
complexa de determinar. Adóitase definir a validez como o grao en que unha 
proba mide o que pretende medir. Os problemas de validez poden ser debi
dos a diferentes circunstancias. Por exemplo, cando para resolver cuestións 
relativas á competencia matemática se lle propón ao alumnado unha situa
ción (estímulo) que se explica mediante un texto complexo que deben pre
viamente entender, pódese estar a medir só a comprensión lectora do estu
dantado. Nestes casos dise que hai un problema de «validez de construto», é 
dicir, as cuestións utilizadas non están «ben construídas» e non permiten me
dir o que se pretende.

Noutros casos, moi frecuentes en exercicios tradicionais, a proba non abran
gue debidamente a competencia, as aprendizaxes, as destrezas que se pre
tenden medir. Nestes casos só se pode afirmar que o alumno ou a alumna 
domina ou descoñece as cuestións formuladas, pero pouco se pode dicir do 
seu dominio da competencia ou das aprendizaxes avaliadas. Nestes casos 
dise que hai un problema de «validez de contido». Este tipo de problemas 
de validez é especialmente acusado cando se formulan avaliacións censais, 
nas que participan todos os alumnos e as alumnas e, por razóns de extensión 
da proba, é practicamente imposible abranguer debidamente todos os pro
cesos e contidos competenciais e curriculares avaliables.

Finalmente, debe sinalarse un caso particular de validez que afecta aquelas 
probas cuxas consecuencias van máis alá do que os resultados e a propia 
proba permiten. Isto adoita acontecer cando, como se sinalou, se utilizan 
probas estandarizadas concibidas para avaliar o rendemento do alumnado e, 
sen outros complementos adecuados e as cautelas debidas, os seus resulta
dos se utilizan para cualificar e ordenar escolas, valorar o labor do profesora
do ou establecer incentivos ou sancións a profesores/as e centros. Neste ca
so debe insistirse en que estas probas non son válidas para adoptar ese tipo 
de medidas.

Sinalouse ao principio a dificultade para establecer a validez das probas, 
mesmo daquelas «ben» formuladas. Para que unha proba de competencias 
sexa válida, é preciso que a competencia, con toda a súa complexidade, es
tea ben definida. A definición dos marcos da avaliación da comprensión lec
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tora, ou da competencia matemática, por poñer os exemplos que gozan de 
maior experiencia, está sometida a revisións permanentes en PISA.

Todas as avaliacións que se presentan neste informe fan explícitas as inten
cións de que (rendemento do alumnado), con que propósito (mellorar), quen 
e como se vai avaliar e as condicións da avaliación. Este conxunto de deci
sións son recollidas nos «marcos» de cada unha das avaliacións mencionadas.

En resumo, todas as avaliacións analizadas se caracterizan polo feito de que 
pretenden contribuír ao coñecemento dos sistemas educativos a través do 
rendemento do alumnado, baséanse en exercicios externos aos centros edu
cativos, que realizan mostras representativas de alumnos e de alumnas en 
circunstancias similares, mediante probas estandarizadas, que deben ser ri
gorosas, fiables, válidas e con resultados comparables. Ademais, os exerci
cios compleméntanse con información ofrecida polo alumnado, as súas fami
lias, os profesores e as profesoras e os equipos directivos sobre contextos, 
procesos educativos, organización e funcionamento dos centros, participa
ción, actitudes e valores da comunidade en xeral e do alumnado en particu
lar. Son, polo tanto, avaliacións formativas ou de diagnóstico, «normativas», á 
vez que «criteriais», externas e cuantitativas. As «avaliacións xerais do siste
ma educativo» e as de diagnóstico que realizaron as comunidades autóno
mas son dirixidas polas autoridades educativas.

Estas cuestións tratadas aquí, xunto ao resto de características e circunstan
cias das avaliacións externas, organízanse no presente informe nas tres par
tes cuxo contido se resume a continuación.

•	 Na Parte I analízanse avaliacións externas que ofreceron información sobre 
a situación da educación a partir da valoración do rendemento do alumna
do en determinadas competencias básicas (OCDE: PISA, desde 2000; 
España: avaliacións de diagnóstico, desde 2007) ou materias instrumentais 
(IEA: PIRLS, TIMSS, desde as últimas décadas do século pasado). Des crí
bense, primeiro, os exercicios realizados en cada caso; en segundo lugar 
preséntanse as características esenciais de cada unha delas, segundo o 
enunciado nesta introdución. En terceiro lugar, infórmase dos resultados 
principais e os informes nos que se presentan os devanditos resultados. 
Ofrécense, finalmente, recursos para o docente, en cada caso.

•	 Na Parte II ofrécense algunhas das claves esenciais para entender mellor 
as probas de rendemento sobre competencias: formatos e deseños das 
probas, táboas de especificacións e a súa relación coas definicións das 
competencias e os currículos. Péchase esta segunda parte coa presenta
ción de distintas unidades de avaliación, selección de estímulos e tipoloxía 
de ítems.

•	 Na Parte III exponse, primeiro, que significan as cifras de resultados que se 
presentan e como interpretalas correctamente. En segundo lugar analízase 
a importancia da contextualización dos resultados, a consideración doutros 
factores e a importancia dunha correcta valoración da variabilidade dos re
sultados. Finalmente, proponse unha revisión das achegas que os informes 
de avaliación presentados poden ofrecer para un mellor coñecemento das 
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fortalezas e debilidades dos rendementos estudados e a utilidade desta 
información para os responsables das políticas educativas, as autoridades 
académicas, os docentes, as familias e para o conxunto da sociedade á ho
ra de formular accións e medidas de mellora do rendemento do alumnado 
e do conxunto do sistema educativo.
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Parte I
As avaliacións externas 

internacionais  
e nacionais
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1  
As avaliacións externas internacionais  
e nacionais

As avaliacións internacionais  
da educación da IEA
O primeiro estudo internacional de avaliación dos logros educativos realizou
se entre 1959 e 1962 e en 1964 iniciouse o «Primeiro estudo internacional so
bre matemáticas» (FIMS) con exercicios realizados por mostras de alumnos e 
alumnas de 13 anos e de estudos preuniversitarios. A IEA (International 
Education Assesment) constituíuse en 1967; os estudos da IEA son avalia
cións educativas que teñen por obxecto contribuír ao coñecemento dos sis
temas educativos a través dos resultados do alumnado nas materias analiza
das. Baséanse en exercicios externos que realizan mostras representativas de 
alumnos e alumnas en circunstancias similares, mediante probas estandariza
das e con resultados comparables.

A partir de 1970 a IEA realizou exercicios con estudantes de 10 e de 14 anos, 
e nos anos oitenta consolidáronse estes estudos internacionais particular
mente co impulso de estudos sobre comprensión lectora (PIRLS), matemáti
cas e ciencias (TIMSS) e educación cívica e cidadá (ICCS), ademais doutros 
estudos sobre as tecnoloxías da información e a comunicación ou a forma
ción inicial do futuro profesorado de matemáticas.

A partir dos anos noventa ampliáronse os obxectos dos estudos internacio
nais de avaliación. A IEA e a Unión Europea impulsaron estudos sobre actitu
des e valores dos alumnos e alumnas, mentres a OCDE introduciu a avalia
ción das competencias básicas. Finalmente, a IEA impulsou estudos sobre a 
formación inicial do profesorado, baseados en cuestionarios aos profesores e 
ás profesoras.

Ano Denominación
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
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Ano Denominación
2001-2011 PIRLS: Progress in Reading Literacy Study

2008 TEDS-M: Formación Inicial do Profesorado de Matemáticas

2009 ICCS: Estudo Internacional sobre Educación Cívica e Cidadá

2011-2012 ICILS: International Computer and Information Literacy Study

Táboa 1: Estudos internacionais de avaliación da IEA desde 1980.

Hai que resaltar que os estudos de IEA, desde o seu nacemento, se centra
ron nas aprendizaxes e os currículos e ese segue sendo o seu enfoque actual. 
Pero as análises e os estudos da IEA son da máxima utilidade para coñecer a 
experiencia internacional en avaliación, tanto polo importante camiño perco
rrido polos seus expertos nas cuestións técnicas e metodolóxicas da avalia
ción, coma nas análises contextuais ou na presentación dos resultados.

Os indicadores educativos e as avaliacións da OCDE
A OCDE iniciou programas de valoración da avaliación dos sistemas educati
vos desde os anos noventa do século pasado. Por un lado, puxo en marcha un 
sistema internacional de indicadores educativos (Proxecto INES) cuxos resulta
dos se publican anualmente desde 1992 (Education at a Glance – «Miradas so-
bre a educación»). Por outro lado, a OCDE afrontou a necesidade de comple
tar o devandito sistema internacional de indicadores con resultados educativos 
das aprendizaxes do alumnado. Naceu así, desde mediados dos anos noventa, 
o Programa Internacional de Avaliación de Alumnos (PISA), que supuxo un 
compromiso dos gobernos para coñecer os resultados dos sistemas educati
vos a través da medición do rendemento dos alumnos e as alumnas de forma 
regular e dentro dun marco común acordado internacionalmente. O propósito 
de PISA foi proporcionar unha nova base para a definición dos obxectivos edu
cativos e a incorporación na formación dos estudantes e na avaliación do ren
demento dos sistemas educativos, a adquisición por parte do alumnado das 
competencias básicas que son relevantes para a vida adulta.

Os países participantes en PISA, desde o seu primeiro estudo, acordaron 
avaliar a adquisición de competencias básicas por parte do alumnado de 15 
anos. O proxecto culminou coa realización do primeiro exercicio no ano 2000 
e a publicación do primeiro informe PISA a finais de 2001 (OCDE, 2001). Ao 
tempo, a OCDE desenvolveu o Proxecto para a definición e selección das 
competencias (DeSeCo) que contou coa participación de expertos interna
cionais de distintos países, entre eles España. Os seus traballos presentáron
se en senllos informes de 2002 e 2003 (Richen e Salganic, 2002, 2003).

A OCDE (2009) iniciou durante 20072008 o primeiro ciclo do proxecto TALIS 
(Teaching and Learning International Survey/«Estudo Internacional sobre o 
ensino e a aprendizaxe») co propósito de ofrecer unha perspectiva interna
cional comparativa sobre as condicións de ensino e aprendizaxe na 
Educación Secundaria Obrigatoria, sobre formación, prácticas e actitudes 
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docentes e sobre algúns dos principais factores que permiten enriquecer o 
contexto dos resultados PISA e incorporar aspectos relevantes dos procesos 
educativos de aula e centro.

A OCDE puxo en marcha desde 2006 un novo «Programa para a Avaliación 
Internacional das Competencias dos Adultos (PIAAC)» que propón avaliar o 
nivel de competencia dos adultos de forma coherente e consistente nos paí
ses. PIAAC concéntrase nas competencias cognitivas claves e nas competen
cias no traballo necesarias para unha adecuada participación nas economías e 
sociedades do século xxi. PIAAC aplicouse en 20112012 e os seus primeiros 
resultados publicáronse en 2013. PIAAC tamén incluíu a información necesaria 
para interpretar e analizar os resultados da avaliación.

As avaliacións de diagnóstico en España
España participou en estudos internacionais de avaliación da educación des
de os anos oitenta do século pasado; mais a necesidade de avaliar de modo 
específico o sistema educativo español e os seus resultados introduciuna a 
lei educativa en 1990. Dende entón, iniciouse a elaboración do Sistema 
Estatal de Indicadores Educativos e definíronse e realizáronse as primeiras 
avaliacións externas, estandarizadas, mostrais e referidas ao conxunto do sis
tema educativo, mediante a valoración do rendemento do alumnado ao fina
lizar a Educación Primaria e a ESO e, mesmo, realizouse un estudo piloto da 
avaliación da Educación Infantil. Ademais, púxose en marcha un proxecto de 
avaliación dos centros educativos (Plan EVA) que se malogrou na lexislatura 
iniciada en 1996.

A Lei Orgánica da Educación estableceu en 2006 dúas avaliacións de diag
nóstico diferentes en España; ambas as dúas concibíronse como avaliacións 
de diagnóstico baseadas na adquisición das competencias básicas por parte 
dos alumnos e das alumnas.

En primeiro lugar, as avaliacións xerais de diagnóstico cuxo propósito funda
mental foi obter resultados representativos, tanto das comunidades autóno
mas coma do conxunto do Estado, foron avaliacións do funcionamento do 
sistema educativo, encomendadas ao Instituto de Avaliación, que as realizou 
en colaboración coas administracións educativas mediante unha mostra re
presentativa de centros e alumnos e alumnas.

En segundo lugar, establecéronse as avaliacións de diagnóstico que debían 
realizar todos os centros educativos sobre as competencias básicas alcanza
das por todos os seus alumnos de 4.º de Primaria e de 2.º de ESO. A respon
sabilidade destas avaliacións correspondeu ás administracións educativas 
das comunidades autónomas; estas avaliacións dirixidas a todos os estudan
tes (censais) tiveron un carácter formativo e orientador para os centros, e in
formativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa, e ti
veron como referencia as avaliacións xerais de diagnóstico.
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Polo tanto, a avaliación da educación en España foi unha constante desde os 
anos noventa, tanto pola participación española nos estudos internacionais 
da IEA, a OCDE ou a UE, coma polos propios estudos nacionais, postos en 
marcha nestes últimos vinte e cinco anos.

Outras avaliacións externas
A Unión Europea tamén iniciou estudos de avaliación do rendemento na 
área lingüística co Estudo Europeo de Competencia Lingüística (EECL).

Este estudo levouse a cabo para proporcionar aos países participantes datos 
comparativos en competencia lingüística de idiomas estranxeiros e, tamén, 
para establecer a detección de boas prácticas no ensino de idiomas es
tranxeiros. A poboación de referencia foi alumnado matriculado no último 
curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ISCED 2) ou no segundo ano de 
Educación Secundaria Postobrigatoria, 2.º curso de Bacharelato (ISCED 3). 
Cada alumno ou alumna foi avaliado nunha soa lingua estranxeira de entre as 
dúas que máis se ensinan no seu país a elixir entre cinco: inglés, francés, ale
mán, italiano e español.

As probas avaliaron tres destrezas: comprensión oral, comprensión escrita e 
expresión escrita.

Ilustración 1: Avaliacións externas internacionais desde o ano 2000 (OCDE, UE e IEA) (elabora
ción propia).

4t EP (9-10 anos)

2º ESO

ESLSC 4º ESO
PISA 15-16 anos

Adultos (16-64 anos)

Profesorado

PISA
Programme for International Student Assessment
Programa para a avaliación internacional do estudante

TALIS
Teaching and Learning International Survey
Estudo internacional sobre a ensinanza/aprendizaxe

PIAAC
Programme for International Assessment of Adult Competences
Programa internacional para a avaliación das competencias dos adultos

ESLC
European Survey on Language Competences
Estudo europeo de competencia lingüística

PIRLS
Progress in International Reading Literacy Study
Estudo internacional de progreso en competencia lectora

TIMSS
Trends in International Mathematics ans Science Study
Estudo internacional de Matemáticas e Ciencias

ICCS
International Civic and Citizenship Education Study
Estudo internacional sobre educación cívica e cidadá

ICILS
International Computer and Information Literacy Study
Estudo internacional sobre competencia dixital

TEDS-M
Teacher Education and Development Study in Mathematics
Estudo sobre a formación e desenvolvemento do profesorado  
en Matemáticas

AVALIACIÓNS EXTERNAS 
INTERNACIONAIS
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2  
 As avaliacións da IEA: TIMSS e PIRLS
A International Association for Evaluation of Educational Achievement, máis 
coñecida como a IEA, como se introduciu no capítulo anterior, é responsable 
de dúas das avaliacións máis coñecidas no ámbito educativo: TIMSS (Trends 
in International Mathematics and Science Study), estudo centrado no coñe
cemento que ten o alumnado en Ciencias e Matemáticas, e PIRLS (Progress 
in International Reading Literacy Study), estudo sobre competencia lectora.

Os estudos de TIMSS e PIRLS formulan que os resultados obtidos por un país 
poden servir para explorar asuntos educativos como:

•	 Monitorizar as tendencias do nivel de logro do sistema educativo nun con
texto global.

•	 Establecer medidas para o logro educativo e estándares para a mellora 
educativa.

•	Estimular a reforma curricular.

•	 Mellorar a aprendizaxe e o ensino desde a investigación e a análise de da
tos.

•	Realizar estudos relacionados.

•	Formar investigadores e docentes en avaliación educativa.

Antecedentes históricos e xeneralidades de TIMSS e PIRLS
Como se referiu anteriormente no apartado 1, nos proxectos da IEA sem
pre estivo presente a avaliación do rendemento académico baseado nos 
currículos dos diferentes sistemas. Así, de entre os seus proxectos, desen
volvéronse estudos de avaliación de competencias curriculares en distintas 
áreas académicas, as máis relevantes matemáticas, ciencias e competen
cias lingüísticas (reading literacy), como os máis importantes, sendo tamén 
obxecto do seu estudo a Educación Cívica, as TIC (proxectos SITESM1, 
SITESM2, SITES2006 e ICILS) e a Educación Infantil (PPP 19862003 e o 
próximo estudo a realizar, Early Childhood Education Study (ECES)). 
Actualmente, resultan de gran relevancia os estudos de TIMSS e PIRLS que 
avalían o rendemento académico de materias, como as matemáticas e as 
ciencias, e as competencias lectoras, respectivamente, en períodos cíclicos.



Avaliación externa

19

Na seguinte ilustración, esquematízase a evolución destas avaliacións:

Ilustración 2: Estudos da IEA desde 1960 (elaboración propia).

Apréciase claramente que o número de estudos en distintas áreas aumentou 
co paso dos anos. Aínda que é certo que os estudos nos que se centrou a 
IEA son en Ciencias, Matemáticas, comprensión lectora e, desde finais da 
década dos 80, nas tecnoloxías da información e a comunicación. Sen dúbida 
ningunha, as avaliacións onde participa un maior número de países son as de 
TIMSS, xa desde os seus inicios, e PIRLS. Así tamén, parece ter unha alta par
ticipación o último estudo sobre educación cívica e cidadá de 2009 (ICCS).

España vén participando practicamente en todos os estudos da IEA desde o 
estudo sobre a competencia lectora de 19901991 (Reading Literacy Study) 
que precedeu a PIRLS.

O enfoque das avaliacións da IEA difire, fundamentalmente, en dous aspec
tos respecto ás das realizadas pola OCDE no marco do proxecto PISA:

a.  É un modelo de avaliación curricular que permite, ademais, establecer os 
factores que inflúen na mellora dos resultados respecto a ese currículo.

b.  Ao dirixirse a unha poboación de 9 e 13 anos, permite establecer mecanis
mos de mellora directamente sobre poboacións que están en idade de 
escolarización e vano estar por algún tempo máis.

Existen revisións de comparación entre ambos os dous sistemas de avalia
ción, PISA e TIMSSPIRLS (Acevedo, 2005; Mullis, Kennedy, Martin e Sainsbury, 
2006). Tanto TIMSS coma PIRLS quedan perfectamente descritos como estu

       Lenda
 Área de estudo

       Varias
       Ciencias
       Matemáticas
       Lectura 
       TIC
       Ed. Infantil
       Ed. Primaria
       Linguas
       Outras

O tamaño dos círculos indica 
o número de países 
participantes: desde os 9 ou  
10 países dalgúns estudos  
ata os 63 de TIMSS 2011.

O asterisco (*) indica que  
participou España.

ESTUDOS DA IEA
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dos nos seus marcos de avaliación (assessment frameworks), onde se especi
fican os marcos teóricos das áreas a avaliar (ciencias e matemáticas para o 
caso de TIMSS e competencia lectora para o de PIRLS), así como os marcos 
do cuestionario de contexto, o deseño da avaliación e exemplos de ítems1 
utilizados en anteriores edicións.

De igual modo, en ambos os dous casos elabóranse as enciclopedias, que 
consisten nun compendio sobre como se ensinan as áreas estudadas en todo 
o mundo (polo menos, nos países participantes) e permiten complementar 
con información cualitativa os estudos cuantitativos de rendemento, informa
ción que se obtén a través duns cuestionarios sobre o currículo de cada país. 
Ademais, nas enciclopedias de ambos os dous estudos inclúense descricións 
dos sistemas educativos de cada país: como se estrutura o currículo, a forma
ción do profesorado ao respecto, os materiais utilizados e a avaliación. En 
definitiva, unha ferramenta valiosa desde o punto de vista da Educación 
Comparada.

1 A estes ítems denomínaselles ítems liberados.

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).

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).
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TIMSS: tendencias no estudo internacional  
sobre Matemáticas e Ciencias
O terceiro estudo sobre Matemáticas e Ciencias da IEA iniciouse en 1995 e 
tivo a súa continuidade en 1999. Xa como estudo de tendencias tivo diferen
tes versións nos anos 2003, 2007, 2011 e o actual de 2015, seguindo un ciclo 
de 4 anos. Este estudo sinala as tendencias en Matemáticas e Ciencias, me
diante a avaliación de contidos curriculares, con probas de lapis e papel que 
conteñen preguntas de elección múltiple ou de resposta aberta. As probas 
sempre van dirixidas ao alumnado que se sitúa en cursos onde as idades 
maioritarias son de 9 e 13 anos. É dicir, para o caso español en 4.º de 
Educación Primaria e en 2.º da ESO. Nestes últimos anos fíxose máis fincapé 
en contidos que respondesen ao estudo das capacidades de análise, busca 
da información e resolución de problemas. Adicionalmente, elabóranse 
cuestionarios de contexto dirixidos a profesores, directores de escola e alum
nado.

España participa, fundamentalmente, no estudo realizado a alumnado de  
9 anos, 4.º de Educación Primaria.

Características xerais

•	 Poboación avaliada: estudantes de 4.º e 8.º grao (910 anos e 1314 anos, 
2.º da ESO, respectivamente).

•	Países participantes: en 2015, 59 países.
•	Áreas avaliadas: Matemáticas e Ciencias.
•	 Estudos derivados ou asociados: TIMSS Numeracy e TIMSS Advanced. 

No primeiro caso, trátase dunha versión máis lixeira da proba destinada ao 
alumnado de 4.º curso de países en vías de desenvolvemento. No caso de 
TIMSS Advanced, trátase dunha proba destinada ao alumnado que finaliza 
a Educación Secundaria e que se dispón a ingresar na universidade ou en 
módulos de Formación Profesional Superior e que cursou materias relacio
nadas co ámbito científico, que os anglosaxóns denominan STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics).

Marcos teóricos de matemáticas e ciencias
Neste tipo de probas cognitivas, o marco teórico dos dominios a avaliar (ma
temáticas e ciencias) queda descrito e especificado previamente nos marcos 
da avaliación anteriormente citados. En concreto, nos capítulos 1 e 2 do mar
co de 2015. Cada dominio a avaliar organízase en dúas dimensións:

•	 Dimensión de contido, onde se especifican os dominios de contido.
•	  Dimensión cognitiva, onde se especifican os procesos de pensamento.

No marco teórico de 2015, aínda en inglés, se pode encontrar descrito cada un 
dos dominios de contido e a súa desagregación en temas do dominio e, máis 
especificamente, en descriptores concretos dentro de cada tema da área.
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Pódese encontrar a versión de 2011 en español que non difire substancial
mente da de 2015, coa seguinte referencia:

Matemáticas (4.º grao)

Na seguinte táboa especifícanse os dominios e os temas do dominio para 
matemáticas2. As porcentaxes indican o tempo dedicado na proba a cada 
dominio ou tema que, en xeral, salvo no caso de Números, reciben o mesmo. 
Isto tradúcese como: a maior tempo dedicado a un dominio, maior número 
de ítems na proba.

Dominios de contido / temas do dominio Porcentaxe

Números 50  %

Números naturais 25  %

Fraccións e decimais 15  %

Expresións, ecuacións simples e relacións 10  %

2  Para 8.º grao (2.º da ESO), os dominios de contido cambian lixeiramente: Números (30 %), 
Álxebra (30 %), Xeometría (20 %) e Datos e probabilidades (20%).

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Ruddock, G.J., O'Sullivan, C.Y. e Preuschoff, 
C. (2012). TIMSS 2011. Marcos da avaliación. Madrid, SECRETARÍA 
XERAL TÉCNICA. Subdirección Xeral de Documentación e Publicacións.

(url: http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-
internacionales.html#TIMSS_2011)

Dominio de contido

Temas do dominio

Descriptores do tema
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Dominios de contido / temas do dominio Porcentaxe

Formas e medidas xeométricas 35  %

Puntos, liñas e ángulos 17,5  %

Formas bidimensionais e tridimensionais 17,5  %

Presentación de datos 15  %

Presentación de datos: lectura, interpretación e representación 15  %

Táboa 2: Porcentaxe da avaliación de matemáticas en TIMSS 2015 destinado aos dominios de con
tido e temas do dominio en 4.º Ed. Primaria (Fonte: TIMSS 2015 Assessment Frameworks, 2013).

A xeito de exemplo, preséntanse os descriptores de Formas e medidas 
xeométricas: formas bidimensionais e tridimensionais.

Fonte: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), páx. 16.

En canto aos procesos de pensamento da dimensión cognitiva encóntranse 
tres niveis de complexidade crecente, aos que se lles dedica diferente por
centaxe de tempo (número de ítems) na proba3: coñecer, aplicar e razoar. 
Cada dominio de contido, dos anteriormente descritos, inclúe sempre ítems 
dos tres procesos.

Procesos de pensamento Porcentaxe
Coñecer 40  %

Aplicar 40  %

Razoar 20  %

Táboa 3: Porcentaxe da avaliación de Matemáticas en TIMSS 2015 destinado aos procesos de 
pensamento en 4.º Ed. Primaria (Fonte: TIMSS 2015 Assessment Frameworks, 2013).

3   Para 8.º grao (2.º da ESO), non cambian os procesos de pensamento do dominio cognitivo, 
pero si os pesos asignados, quedando da seguinte forma: Coñecer (35 %), Aplicar (40 %), 
Razoar (25 %).

1.  Usa propiedades elementais para describir e comparar formas 
xeométricas comúns de dous e tres dimensións, incluíndo a 
simetría lineal e rotacional.

2.  Relaciona as formas de tres dimensións coas súas representacións en 
dúas dimensións. Calcula o perímetro de polígonos; calcula áreas de 
cadrados e rectángulos e estima áreas e volumes de figuras 
xeométricas encaixando unha forma dada ou enchéndoas con cubos.

Nota: Os ítems de formas xeométricas de cuarto inclúen círculos, triángulos, 
cuadriláteros e outros polígonos, así como cubos, sólidos rectangulares, conos, 
cilindros e esferas.
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No marco teórico vén descrito cada un dos procesos de pensamento coa 
especificación dos procedementos e destrezas que conforman cada un de
les. A xeito de exemplo, preséntase o de aplicar:

Fonte: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), páx. 26.

Ademais desta descrición, aparece un cadro coa especificación dos procede
mentos no dominio cognitivo pertinente. Así, para o caso de aplicar, descrí
bese: determinar, representar ou modelar e implementar.

Ciencias (4.º grao)
Na seguinte táboa especifícanse os dominios e os temas do dominio para 
Ciencias4. Como en Matemáticas, as porcentaxes indican o tempo dedicado 
na proba a cada dominio. Non obstante, para os temas do dominio non pa
rece haber un tempo especificado, aínda que se asegura dedicar a cada un 
dos descritores dos distintos temas o mesmo tempo.

Dominios de contido / temas do dominio Porcentaxe

Ciencias da vida 45  %

Características e procesos da vida nos seres vivos

Ciclos da vida, reprodución e herdanza

Organismos, ámbito e as súas interaccións

4   En 8.º grao o dominio de contido confórmano: Bioloxía (35 %), Química 
 (20 %),Física (25 %) e Ciencias da Terra (20 %). 

O dominio de aplicar inclúe a aplicación das matemáticas nun rango de 
contextos. Neste dominio, os feitos, conceptos e procedementos, así como 
os problemas, deben ser familiares ao estudante. Nalgúns ítems aliñados 
con este dominio, os estudantes necesitan aplicar o coñecemento 
matemático de feitos, destrezas e procedementos ou comprensión de 
conceptos matemáticos para crear representacións. A representación de 
ideas constitúese no núcleo central do pensamento e comunicación 
matemática, e a habilidade de crear representacións equivalentes é 
fundamental no éxito na área.

A resolución de problemas é central no dominio de aplicación, poñendo a 
énfase en tarefas rutineiras e familiares. Os problemas deben situarse en 
situacións da vida real, ou deben facer referencia a cuestións puramente 
matemáticas incluíndo, por exemplo, expresións numéricas ou alxébricas, 
funcións, ecuacións, formas xeométricas ou conxuntos de datos estatísticos.
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Dominios de contido / temas do dominio Porcentaxe

Ecosistemas

Saúde humana

Ciencias físicas 35  %

Clasificación e propiedades da materia e cambios na materia

Formas de enerxía e a súa transferencia 

Forzas e movemento

Ciencias da Terra 20  %

A estrutura da Terra, as súas características físicas e os seus 
recursos

Os procesos e a historia da Terra

A Terra no sistema solar

Táboa 4: Porcentaxe da avaliación de ciencias en TIMSS 2015 destinado aos dominios 
de contido e temas do dominio en 4.º Ed. Primaria (Fonte: TIMSS 2015 Assessment 
Frameworks, 2013).

A xeito de exemplo, preséntanse os descriptores de Ciencias da Terra: A 
Terra no sistema solar.

Fonte: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), páx. 40.

En canto aos procesos de pensamento en Ciencias, determínanse os mes
mos que en Matemáticas e con idéntico peso.

1. Obxectos no sistema solar e os seus movementos
 a.  Identifica o Sol como fonte de calor e luz para o sistema solar; 

describe o sistema solar como o Sol e un conxunto de planetas 
(incluíndo a Terra) que xiran arredor do Sol.

 b.  Recoñece que a Lúa xira arredor da Terra, e desde a Terra vese 
distinta en momentos diferentes do mes.

2.  Movemento da Terra e a súa relación con patróns observados da 
Terra

 a.  Explica como o día e a noite se relacionan coa rotación diaria da 
Terra sobre o seu eixe e proporciona evidencias desta rotación co 
cambio de aparencia das sombras durante o día.

 b.  Explica como as estacións no hemisferio norte e sur se relacionan 
co movemento anual da Terra arredor do Sol.
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Procesos de pensamento Porcentaxe
Coñecer 40  %

Aplicar 40  %

Razoar 20  %

Táboa 5: Porcentaxe da avaliación de ciencias en TIMSS 2015 destinado aos procesos de pen
samento en 4.º Ed. Primaria (Fonte: TIMSS 2015 Assessment Frameworks, 2013).

Cambia lixeiramente a descrición de cada proceso de pensamento e as des
trezas ou procedementos que implica cada un deles. Así, en Aplicar descrí
bense destrezas como: comparar/contrastar/clasificar, relacionar, usar mode
los, interpretar información ou explicar. Todas elas aplicadas ás Ciencias.

En definitiva, como se verá posteriormente nos exemplos, todo ítem da pro
ba ha de estar formulado e responder fielmente a un descritor do dominio 
de contido e a un proceso de pensamento; e non a outros. O ítem é a unida
de mínima de medida e sitúase nun nivel de dificultade/rendemento. 
Determinar na escala a que nivel de rendemento se encontra é cousa xa da 
psicometría.

Deseño dos cadernos de avaliación para 4.º grao5

A avaliación de TIMSS en 4.º de Educación Primaria que, como se sabe, com
prende a área de Matemáticas e Ciencias, consta dun total de 350 ítems, a 
metade para cada área. Estes ítems están vinculados a todos e cada un dos 
descritores de cada tema de dominio e aos tres procesos de pensamento e 
cubrirían así, de forma fiable, todo o dominio de avaliación.

Obviamente, un estudante non pode contestar a semellante cantidade de 
ítems, así que a proposta é de facer probas, como conxunto de preguntas 
que ha de responder un alumno ou alumna nun determinado tempo, utilizan
do un enfoque de mostraxe matricial.
•	 Os ítems agrúpanse en bloques de 1014 ítems, dunha duración estimada 

de 18 minutos. Estes bloques respectan, máis ou menos, a porcentaxe es
tablecida para cada dominio de contido e proceso de pensamento.

•	 Deséñanse un total de 28 bloques, 14 de Matemáticas e 14 de ciencias.
•	 Realízanse combinacións destes bloques conformando 14 cadernos de 

avaliación que inclúen dous bloques de Ciencias e dous bloques de 
Matemáticas, dunha duración estimada de 72 minutos. Na metade dos ca
dernos, primeiro aparecen os de Matemáticas e, logo os de Ciencias; e na 
outra metade, á inversa. Cada bloque ha de aparecer dúas veces no 
conxunto de cadernos.  

5  Para 8.º grado hai un total de 450 ítems; os ítems agrúpanse en bloques que constan de 12 a 
18 ítems, cunha duración de 22,5 minutos. A duración da proba é de 90 minutos. 
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Caderno de rendemento 
do estudante

Parte 1 Parte 2

Caderno 1 M01 M02 S01 S02
Caderno 2 S02 S03 M02 M03
Caderno 3 M03 M04 S03 S04
Caderno 4 S04 S05 M04 M05
Caderno 5 M05 M06 S05 S06
Caderno 6 S06 S07 M06 M07
Caderno 7 M07 M08 S07 S08
Caderno 8 S08 S09 M08 M09
Caderno 9 M09 M10 S09 S10
Caderno 10 S10 S11 M10 M11
Caderno 11 M11 M12 S11 S12
Caderno 12 S12 S13 M12 M13
Caderno 13 M13 M14 S13 S14
Caderno 14 S14 S01 M14 M01

Ilustración 3: Deseño de cadernos de avaliación do estudante TIMSS 2015.  
(Fonte: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), páx. 91).

Isto faise así co fin de maximizar a cobertura do marco teórico, asegurando 
que o estudante responde a un número suficiente de ítems para proporcio
nar unha medida fiable de tendencias en Matemáticas e Ciencias.

Por último, na maior parte de cadernos, dous bloques conteñen ítems de 
tendencia de TIMSS 2011 e dous conteñen ítems recén desenvolvidos para 
TIMSS 2015. De feito, a IEA segue a estratexia de, unha vez rematado un ci
clo de avaliación, facer públicos (liberar) 12 bloques de ítems, 6 por cada 
área, e manter 16 bloques para o ciclo seguinte (ítems de tendencia). Na se
guinte sección do capítulo móstranse algúns deses ítems liberados de TIMSS 
2011.

Exemplo de ítems
Os ítems que conforman cada bloque son de dous tipos en TIMSS 2015:

a.  Ítems de elección múltiple, que presentan un formato de resposta pe
chada.

b.  Ítems de resposta construída, que presentan un formato de resposta 
aberta.

En canto á puntuación que outorga cada ítem:

•	 Ítems de elección múltiple, 1 punto. O 50 % de puntuación dun caderno 
provén de ítems deste tipo.

•	 Ítems de resposta construída, 1 ou 2 puntos, dependendo da complexida
de da resposta demandada. Cualifícanse utilizando guías de valoración 
que requiren do adestramento dos avaliadores externos no seu uso.
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•	 No apartado 7 abordaranse estas cuestións sobre ítems que poden apare
cer nun cuestionario cognitivo deste tipo. Valla aquí de exemplo un ítem de 
Matemáticas e outro de Ciencias dun e outro tipo.

Ítem de matemáticas TIMSS 2011 (M041158)

Este ítem pertence ao dominio de contido: Formas e medidas xeométricas e 
ao proceso de pensamento: Aplicar. É de elección múltiple.

Ítem de Ciencias TIMSS 2011 (S031044)

Ana amorea estas caixas no can
to do cuarto. Todas as caixas son 
do mesmo tamaño. Cantas 
caixas amoreou?

a) 25

b) 19

c) 18

d) 13

O seguinte debuxo amosa a Terra, a Lúa e o Sol. Cada astro ten ao seu 
carón un número. As frechas amosan a dirección na que se move cada un.

Escribe o número axeitado ao carón de cada astro (1, 2 ou 3).

A Terra é o astro número: _________________

A Lúa é o astro número: _________________

O Sol é o astro número: _________________
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Este ítem pertence ao dominio de contido: Ciencias da Terra e ao proceso 
de pensamento: Razoar. É de resposta construída.

Cada ítem ou pregunta vén introducido por un pequeno estímulo ou situa
ción problema. Pódense encontrar ítems liberados traducidos ao español e 
unha aplicación informática deseñada, a tal efecto, na seguinte páxina do 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte – Instituto Nacional de Avaliación 
Educativa.

(INEE): http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntas-liberadas.html#TIMSS

PIRLS: progreso no estudo internacional  
da competencia lectora
PIRLS iniciou a súa andaina en 2001, aínda que se pode encontrar o seu ante
cedente no Reading Literacy Study de 1990. Dende 2001 realizáronse tres 
estudos en ciclos de 5 anos (2001, 2006, 2011, coincidindo con TIMSS) e esta
se na fase piloto do estudo a realizar en 2016, sobre o que se dispón o marco 
da avaliación.

As probas do PIRLS teñen en conta tres aspectos que conforman o dominio 
da competencia lectora: procesos de comprensión, propósitos da lectura e 
condutas e actitudes cara á lectura. Respecto aos dous primeiros aspectos 
utilízase unha proba de comprensión lectora xunto a unha variedade de tex
tos clasificados con dous grandes propósitos:

a. Lectura para adquirir e usar información.

b. Lectura de experiencia literaria.

Respecto ao terceiro aspecto utilízanse cuestionarios dirixidos ás familias, o 
profesor e o alumno e a alumna nos que se exploran factores do fogar e da 
escola que se relacionarán cos resultados da proba de comprensión lectora.

A idade á que se aplican as probas son os 9 anos, 4.º de Educación Primaria, 
no caso español. España participou por primeira vez neste estudo na súa edi
ción de 2006, manténdoa en 2011 e, previsiblemente, en 2016.

Características xerais

•	Poboación avaliada: estudantes de 4.º (910 anos).
•	 Países participantes: en 2011, 49 países (estímase ao redor de 60 en 2016).
•	Áreas avaliadas: competencia lectora (comprensión escrita).
•	 Estudos derivados ou asociados: PIRLS Literacy (2011 e 2016) e  

ePIRLS. No primeiro caso trátase dunha versión máis lixeira da proba desti
nada ao alumnado de 4.º curso de países en vías de desenvolvemento, con 
pasaxes máis curtas e preguntas máis sinxelas. No caso de ePIRLS trátase 
dunha proba informatizada que se centra na avaliación da adquisición de in
formación sobre a destreza de lectura en liña (tablets, ordenadores...).
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Marco teórico da competencia lectora
No marco da avaliación de PIRLS desenvólvese o marco teórico da compe
tencia lectora. Neste marco teórico defínese o que se entende por compe
tencia lectora (Reading literacy):

A competencia lectora é a habilidade para comprender e usar as formas 
da linguaxe escrita requiridas pola sociedade e/ou valoradas polo 
individuo. Os lectores poden construír o significado desde textos de 
diferentes formas. Len para aprender, para participar en comunidades de 
lectores na escola e na súa vida diaria, e para o seu propio goce. (Mullis e 
Martin, 2015, páx. 12).

Concibida así a competencia lectora, o marco teórico baséase en dous pro-
pósitos de lectura que explican a maior parte das lecturas realizadas polos 
estudantes, e en catro procesos de comprensión. Na táboa seguinte especi
fícase o peso dos diferentes propósitos e procesos da lectura para as avalia
cións de PIRLS, PIRLS Literacy e ePIRLS.

Propósitos / Procesos 
de comprensión

PIRLS
PIRLS 

Literacy
ePIRLS

Propósitos de lectura

Experiencia literaria 50  % 50  % 0  %

Adquisición e uso de información 50  % 50  % 100  %

Procesos de comprensión lectora

Localización e obtención de información explícita 20  % 50  % 20  %

Realización de inferencias directas 30  % 25  % 30  %

Interpretación e integración de ideas 
e información

30  %
25  %

30  %

Análise e avaliación do contido 
e os elementos textuais

20  % 20  %

Táboa 6: Porcentaxes de PIRLS, PIRLS Literacy e ePIRLS dedicados a cada propósito e proceso 
de comprensión. (Fonte: PIRLS 2016 Assessment Framework (2015), páx. 14).

Nas tres avaliacións aprécianse claramente as diferenzas. Así como PIRLS e 
ePIRLS dedican a mesma porcentaxe aos procesos de comprensión, PIRLS 
Literacy céntrase en procesos de menor dificultade. Por outro lado, PIRLS e 
PIRLS Literacy non difiren en canto a propósitos de lectura avaliados e, non 
obstante, ePIRLS céntrase, exclusivamente, no propósito de adquisición e 
uso da información.
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A continuación, parece interesante, máis que expoñer a definición que se fai 
de cada un dos propósitos e procesos, exemplificar precisamente en que ta
refas se concreta cada un dos procesos de comprensión lectora:

Procesos de comprensión lectora e tarefas de lectura

Localización e obtención de información explícita

• Identificar información que é relevante para a meta específica da lectura.

• Buscar ideas específicas.

• Buscar definicións de palabras ou frases.

• Identificar o contexto dunha historia (p. ex.: tempo e lugar).

• Encontrar a frase ou idea principal (cando é explícita).

Realización de inferencias directas

• Inferir que un evento causa outro.

• Concluír cal é o punto principal construído a través dunha serie de argumentos.

• Identificar xeneralizacións feitas no texto.

• Describir as relacións entre dous personaxes.

Interpretación e integración de ideas e información

• Discernir a mensaxe ou tema global dun texto.

• Considerar unha alternativa ás accións dos personaxes.

• Comparar e contrastar información do texto.

• Inferir o ton ou humor dunha historia.

• Interpretar unha aplicación ao mundo real da información do texto.

Análise e avaliación do contido e os elementos textuais

• Xulgar o completa ou clara que é a información nun texto.

• Avaliar a probabilidade de que os eventos descritos poderían chegar a acontecer.

•  Avaliar como é de probable que o argumento dun autor poida cambiar o que a 
xente pensa e fai.

• Xulgar o ben que o título dun texto reflicte o tema principal.

• Describir o efecto das características da linguaxe, como metáforas ou o ton.

• Determinar a perspectiva dun autor sobre o tema central.

Táboa 7: Exemplos de tarefas de comprensión lectora por proceso na avaliación de PIRLS. 
(Fonte: PIRLS 2016 Assessment Framework (2015), pp. 1922).

A definición destas tarefas é extremadamente útil como referencia para a 
construción de ítems a partir duns determinados textos.

Deseño dos cadernos de avaliación de PIRLS
A avaliación de PIRLS está pensada para cubrir, co conxunto de ítems que 
permiten unha avaliación fiable, un total de 8 horas. Estes ítems refírense na 
porcentaxe indicada nos marcos teóricos tanto a procesos de comprensión 
lectora como aos propósitos de lectura.
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Obviamente, ao igual que en TIMSS, un estudante non pode contestar a se
mellante cantidade de ítems, así que a proposta é a de facer probas, como 
conxunto de preguntas que ha de responder un alumno ou alumna nun de
terminado tempo, utilizando un enfoque de mostraxe matricial.

•	 Os ítems agrúpanse en bloques, xunto a unha pasaxe (texto) que serve de 
estímulo, de 1011 ítems, cunha duración estimada de 40 minutos. Estas 
pasaxes consisten nun texto informativo ou un texto literario.

•	 Deséñanse un total de 12 bloques, 6 literarios e 6 informativos; dous deles,  
 un de cada tipo, pertencen a PIRLS Literacy.

•	 Realízanse combinacións destes bloques conformando 16 cadernos de 
avaliación que inclúen un bloque literario e un bloque informativo, cada un, 
dunha duración estimada de 80 minutos. Cada bloque aparece tres veces 
no conxunto de cadernos. Un destes cadernos, chamado Reader, presénta
se nun formato de revista coas preguntas nun caderno á parte. Faise para 
proporcionar un contexto natural ao lector.

Por último, de todos os bloques que constitúen a avaliación de PIRLS, seis se 
utilizaron en avaliacións previas: dous en 2001, 2006 e 2011; outros dous, en 
2006 e 2011; e outros dous, unicamente en 2011. A inclusión de bloques dou
tras avaliacións é de utilidade para medir tendencias en lectura dunha avalia
ción a outra. Para PIRLS 2016 haberá catro novos bloques. Polo momento, a 
IEA fixo públicos 4 bloques, dous da avaliación de 2006 e outros dous de 
2011.

Exemplo de pasaxes (textos) e ítems

Os ítems que conforman cada bloque son de dous tipos, ao igual que en 
TIMSS 2015:
 a.  Ítems de elección múltiple, que presentan un formato de resposta pe

chada con catro alternativas. Destes adoita haber en cada bloque 7 
ítems.

 b.  Ítems de resposta construída, que presentan un formato de resposta 
aberta.

  • Corta: en cada bloque hai de dous a tres ítems deste tipo.
  • Longa: en cada bloque hai un ítem deste tipo.

En canto á puntuación que outorga cada ítem:

•	 Ítems de elección múltiple, 1 punto. O 50 % de puntuación dun caderno 
provén de ítems deste tipo.

•	 Ítems de resposta construída, 1 ou 2 puntos, os de resposta curta, e ata 3 
puntos, os de resposta longa. Cualifícanse utilizando guías de valoración que 
requiren do adestramento dos avaliadores externos no seu uso.

Como se dixo, no apartado 7 abordaranse as cuestións sobre ítems que po
den aparecer nun cuestionario cognitivo deste tipo. A continuación, exempli
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fícanse os tipos de texto que poden aparecer nun determinado bloque (lite
rario ou informativo) e algún dos seus ítems asociados.

Texto literario e ítem asociado: PIRLS 2011

[continúa...]

Despois da lectura do texto realízanse unha serie de preguntas cos formatos 
anteriormente sinalados. Este exemplo representa unha pregunta de respos
ta aberta, avalía o proceso de realización de inferencias directas e ten un va
lor de 2 puntos.

Como se sentiu Tom cando uliu por primeira vez a torta para inimigos? Explica por 
que se sentiu así.

Tarta para inimigos
Escrito por Derek Munson,

ilustrado por Tara Calahan King

Estaba sendo un verán perfecto ata que Jeremy Ross mudouse xusto á casa do 
lado do meu mellor amigo, Stanley. Jeremy non me gustou. Organizou unha festa 
e nin sequera me convidou. Mais si convidou o meu mellor amigo Stanley.

Nunca tivera un inimigo ata que Jeremy veu a vivir ao barrio. 

O meu pai díxome que cando 
tiña a miña idade tamén tivo 
inimigos. Mais sabía unha forma 
para desfacerse deles.

O meu pai sacou un anaco de 
papel vello dun libro de receitas.

––Tarta para inimigos ––dixo 
satisfeito.

Pode que vos preguntedes 
que é exactamente unha tarta 
para inimigos. O meu pai dixo 
que a receita era tan secreta que 
nin sequera podía contarma a 
min. 

Rogueille que me contase algo, mais non houbo maneira.

––Direiche unha cousa, Tom ––díxome––. A tarta para inimigos é o 
método máis rápido que se coñece para desfacerse dos inimigos.

Isto fíxome pensar. Que clase de ingredientes repugnantes poñería eu na 
tarta para inimigos? Leveille a meu pai miñocas e pedras, mais devolveumas 
decontado. 



34

Texto informativo e ítem asociado

Este tipo de ítem de elección múltiple está a valorar o proceso de realización 
de inferencias directas e ten un valor de 1 punto.

Que ruta elixirías se quixeses facer a excursión máis curta?

a) O paseo das aves.

b) A camiñada á estación de Boavista.

c) A senda do regueiro da Ra.

d) O circuíto do outeiro Boavista.

Outeiro Boavista

Escolle o roteiro  
que vas facer!

Unha marcha chea de aventuras

Sigue unha das nosas suxestións ou 
elabora o teu propio roteiro

Nome do roteiro 

Paseo das aves                         2 horas
Doado, 
acceso 
para 
cadeiras 
de rodas

Difícil

Medio

Medio

Circuíto arredor da 
reserva de aves

Subida á colina 
Boavista e vistas 
panorámicas

Excursión á zona de 
pícnic do regato da Ra

Excursión arredor do 
outeiro Boavista ata o 
castelo Rocha Vella

2 a 2:30 
horas ida

3 horas

5 horas

Camiñada á 
estación de 

Boavista

Senda do regato  
da Ra

Circuíto do outeiro 
Boavista

Roteiro Tempo Nivel Descrición

Explicación de símbolos convencionais do mapa

Comeza os roteiros 
aquí

Estación 
outeiro 

Boavista

Castelo 
Rocha 
Vella

Zona de 
pícnic

Regato 
da Ra

Reserva  
de aves

Ti mandas! Podes escoller onde queres ir, 
canto tempo queres empregar e o rápido que 
queres camiñar. Podes simplemente pasear 
gozando da natureza e afrontar desafíos con 
camiños difíciles e empinados. Ti decides!

Facer excursións a pé é 
divertido e un bo exercicio!

Descubre cousas interesantes! As excursións 
a pé poden levarte a sitios que non se poden ver 
de ningunha outra maneira. Podes ir a lugares 
bonitos e contemplar vistas espectaculares.  
Ou podes ir a zonas remotas con vales  
ocultos, cataratas ou covas. As excursións  
a pé poden darche a oportunidade de ver  
plantas, paxaros e animais salvaxes. Pode  
que mesmo vexas restos de edificios  
e cousas que pertencían a persoas que  
viviron hai moito tempo.

Mantente en boa forma física! 
Camiñar é unha forma excelente de facer 
exercicio, así que ir de excursión 
regularmente axudarate a manterte san. 
Dá tempo para pensar e podes relaxarte. 
Camiñar é unha maneira excelente de 
compartir o tempo cos amigos e a familia 
ou, simplemente, de pasar un tempo ti só 
estudando a natureza e gozando dela.

Explora a outeiro Boavista  
O mapa do outeiro Boavista e os símbolos que aparecen  
nel serven para axudarte a escoller a marcha que máis  
che guste e o tipo de cousas que podes ver e facer. Dáche 
ideas sobre excursións a pé dun día por se queres atopar 
unha zona onde ir de excursión cerca de onde vives.
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Recursos en liña para o docente

Na páxina do Instituto Nacional de Avaliación Educativa pódense encon
trar os seguintes recursos:

•	TIMSS: http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntasliberadas.html#TIMSS
•	 Aplicación coas preguntas liberadas PIRLS e TIMSS: Educación Primaria: 

lectura, Matemáticas e Ciencias.
•	TIMSS 2011. Preguntas liberadas de Matemáticas para 8.º grao (2.º ESO).
•	TIMSS 2011. Preguntas liberadas de Ciencias para 8.º grao (2.º ESO).
•	PIRLSTIMSS 2011. Informe español: Ítems liberados (Educación Primaria).
•	 TIMSS preguntas de Ciencias e 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 coas preguntas liberadas PIRLS e TIMSS: Educación Primaria: 

lectura, Matemáticas e Ciencias.
•	PIRLSTIMSS 2011. Informe español: Ítems liberados (Educación Primaria).
•	 A lectura. Educación Primaria, 4.º curso. Probas de avaliación da compren

sión lectora. PIRLS 2001 e 2006.
•	PIRLS 2011 User Guide for the International Database.
•	Sample Passages, Questions, and Scoring Guides.
•	Publicacións sobre marcos da avaliación e resultados.
•	IEA: http://www.iea.nl/
•	TIMSS&PIRLS International Study Center: http://timssandpirls.bc.edu/
•	 INEE (Estudos sobre TIMSS e PIRLS): http://www.mecd.gob.es/inee/pu-

blicaciones/estudios-internacionales.html
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3  
A avaliación das competencias:  
o proxecto PISA
«Que é importante que os cidadáns saiban e sexan capaces de facer?». Esta 
é a cuestión que presenta PISA (OCDE, 2013) como esencial no estudo que 
se realiza cada 3 anos desde 2000, coñecido como Programa para a 
Avaliación Internacional dos Alumnos (Programme for International Student 
Assessment (PISA).

PISA é un estudo organizado e dirixido polos países participantes, coordina
dos pola OCDE e auxiliados polos expertos e institucións internacionais que 
viñeron traballando na avaliación e nas competencias. Os representantes dos 
países no Consello de Goberno de PISA (Governing Board) estableceron as 
condicións, circunstancias e características do estudo, en función dos obxec
tivos sinalados do proxecto. Ademais, os devanditos representantes supervi
san a posta en práctica do programa, a preparación dos instrumentos de ava
liación, a realización das análises e a presentación dos resultados.

PISA trata de valorar ata que punto os estudantes de 15 anos que están a fi
nalizar a Educación Secundaria baixa (ESO, en España) dominan determina
das competencias que se consideran esenciais para a vida nas sociedades 
modernas (OCDE, 2010); é dicir, PISA trata de valorar o éxito dos sistemas 
educativos mediante o estudo do rendemento dos alumnos de 15 anos e as 
circunstancias nas que se producen os resultados que obteñen. PISA veu ava
liando en cada exercicio tres competencias básicas: a comprensión lectora, a 
competencia matemática e a competencia científica. En diversos estudos en
gadíronse outras competencias, a resolución de problemas e o dominio das 
tecnoloxías da información e a comunicación. A partir de 2012 incorpóranse 
as denominadas competencias «innovadoras»: resolución de problemas di
námicos en 2012 e resolución de problemas de forma colaboradora, propos
ta para 2015. Particularmente relevante, neste sentido, son os exercicios rea
lizados en soporte electrónico desde 2009 e que se xeneralizan a todas as 
competencias en 2015.

Na actualidade, hai un acordo xeneralizado en que sería necesario que os 
alumnos e as alumnas, ao finalizar a educación obrigatoria, puidesen dispo
ñer, primeiro, de sensibilidade e preparación para exercer con éxito indivi
dual a cidadanía, gozar de dereitos e liberdades e asumir obrigas e respon
sabilidades; en segundo lugar, deberían estar preparados para encontrar e 
desempeñar os postos de traballo que ofrece unha economía en permanen
te cambio e progresivamente máis globalizada. Pero quizais a maior ambi
ción dos sistemas educativos debera ser a de formar os estudantes como ci
dadáns capaces de decidir en común que economía, que sociedade e que 
futuro desexan para o seu país e para a sociedade global.
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Unha proposta deste tipo comporta que, ademais das competencias que 
examina PISA, sería necesario considerar outras competencias sinaladas xa 
en DeSeCo (Rychen & Salganik, 2003), como aprender a aprender, a compe
tencia cidadá, a capacidade de interactuar e cooperar en grupos heteroxé
neos e na sociedade, a autonomía, a iniciativa e o espírito emprendedor, a 
capacidade de innovación e creatividade, o traballo en equipo, o exercicio 
de liderado, a capacidade para negociar e resolver conflitos... A importancia 
de todas estas competencias, desde unha perspectiva social, laboral ou indi
vidual, é moi elevada, pero é tamén certo que o seu tratamento desde a 
educación e a formación é notablemente complexo e resulta difícil a súa ava
liación e a súa valoración obxectivas.

Que competencias e como as entende PISA
Coa avaliación do dominio das competencias básicas, PISA trata de valorar 
ata que punto os alumnos e as alumnas son capaces de usar, ao finalizar a 
educación secundaria baixa, os coñecementos e as destrezas que aprende
ron e practicaron na escola, e no ámbito familiar e escolar, en situacións e 
circunstancias novas, distintas das da propia aprendizaxe, similares ás que 
poden encontrar na vida formativa e laboral posterior, situacións nas que os 
seus coñecementos poidan resultar relevantes.

En cada exercicio PISA avalíanse as competencias sinaladas, pero a unha de
las dedícase máis tempo e maior número de preguntas en cada exercicio, 
como área principal de estudo. A competencia principal en 2000 e 2009 foi a 
«comprensión lectora», en 2003 e 2012 foino a competencia matemática e en 
2006 e 2015 a competencia científica.

A preparación da avaliación das competencias esixiu unha delimitación e unha  
descrición rigorosas das competencias obxecto da avaliación, tarefa que se 
abordou nos sucesivos exercicios de avaliación de OCDE. Este traballo encar
gouse a institucións e equipos de expertos internacionais que contan coa 
máxima experiencia e cualificación en avaliacións internacionais. As devanditas 
institucións e expertos viñeron elaborando os sucesivos «marcos» da avaliación 
da comprensión lectora, da competencia matemática e da competencia cientí
fica, que se presentan a continuación, co obxectivo fundamental de asegurar 
que os instrumentos da avaliación sexan válidos internacionalmente e que se 
consideren adecuadamente os contextos culturais e educativos dos diferentes 
alumnos e alumnas, rexións e países avaliados.

A OCDE publicou a primeira versión dos marcos da avaliación en 1999. 
Destes marcos realizáronse actualizacións coincidindo cos anos en que com
petencia é materia principal da avaliación: 2006, Ciencias; 2009, Lectura; 
2012, Matemáticas. Pódese consultar a última revisión dos marcos, publicada 
en 2013, en tradución do orixinal da OCDE (PISA 2012 Assessment and 
Analytical Framework Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and 
Financial Literacy) «Marcos e probas de avaliación de PISA 2012: Matemáticas, 
Lectura e Ciencias» (MECD, 2013).
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Os marcos ofrecen, en primeiro lugar, unha revisión da literatura existente e 
das avaliacións internacionais e nacionais a grande escala; en segundo lugar, 
propoñen unha definición de cada competencia, así como o propósito da ava
liación e o que se pretende medir; en terceiro lugar, presentan unha análise 
dos dominios e as dimensións de cada unha das competencias. Ademais, os 
marcos consideran os tipos de coñecementos e destrezas asociados a un ren
demento satisfactorio e os criterios para organizar e elaborar as probas, o cal 
permite o establecemento posterior de niveis de competencia. A análise des
tas variables permite, á súa vez, valorar o que se está a medir e revisar a propia 
avaliación en exercicios sucesivos. Finalmente, os marcos ofrecen unha re
flexión sobre como interpretar os resultados (Rocha, 2012).

A avaliación da comprensión lectora
Dende os inicios da avaliación do «Reading literacy», traducido frecuente
mente ao español como «comprensión lectora» ou, máis recentemente, co
mo «competencia lectora», evolucionou de modo notable o que se entende 
por este concepto e, en consecuencia, o que se traballa e o que se avalía. 
Nun principio, usábase o termo para resumir unha capacidade adquirida du
rante os primeiros anos da escolarización. A aproximación inicial ao concep
to de comprensión lectora en PISA partiu dos traballos da IEA. Nesta aproxi
mación considerouse que para que os individuos poidan participar 
plenamente na sociedade do coñecemento é imprescindible que sexan ca
paces de comprender calquera tipo de información e reflexionar sobre ela; é 
dicir, considerouse a comprensión lectora como unha competencia impres
cindible para os cidadáns.

O marco de PISA 2009 resaltou a confluencia das concepcións da OCDE e da 
Unión Europea na consideración da comprensión lectora e no recoñecemen
to de que a comunicación na lingua materna é fundamental para o «desen
volvemento e a realización persoal, a cidadanía activa, a inclusión social e o 
emprego» (Consello de Educación, 2006). A definición proposta no marco da 
comprensión lectora en 2009 foi a seguinte: «Competencia lectora é com-
prender, utilizar, reflexionar e comprometerse con textos escritos para alcan-
zar os propios obxectivos, coñecemento e potencial, e participar na socieda-
de» (OCDE, 2009b). É dicir, a comprensión lectora debe capacitar os 
individuos para implicarse e participar na sociedade, satisfacer as súas nece
sidades, asumir compromisos sociais, culturais e políticos, desenvolverse an
te as institucións e tomar decisións fundadas.

O concepto de comprensión lectora inclúe adquirir e comunicar información 
escrita e impresa, a descodificación, o coñecemento de palabras e a gramáti
ca. Ademais, PISA considera a aplicación activa, intencional e funcional da 
lectura en distintas situacións e con diferentes propósitos. Por outra parte, 
alén de valorar a comprensión, a utilización e a reflexión que mostran os 
alumnos e as alumnas ante un texto, PISA considera o seu compromiso e im
plicación coa lectura; é dicir, a motivación para ler, o interese pola lectura, o 
pracer de ler e o control sobre o que se le.
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PISA avalía a comprensión a partir de todos aqueles soportes nos que a lin
gua se utiliza na súa forma gráfica: manuscritos (impresos e electrónicos), 
presentacións visuais como diagramas, debuxos, mapas, táboas, gráficos e 
tiras cómicas que incorporan certa cantidade de linguaxe escrita (por exem
plo, lendas). PISA non avalía a comprensión oral ou auditiva, nin imaxes de 
películas, televisión, animadas ou debuxos sen palabras.

Dimensións da lectura
As probas PISA da comprensión lectora distinguen tres dimensións: os pro-
pósitos da lectura (contextos e situacións), os tipos de texto que deben ler os 
alumnos e alumnas (equivalen aos «contidos» nas outras competencias) e os 
procesos cognitivos que deben realizar os alumnos e alumnas para alcanzar a 
competencia.

•	 Os propósitos da lectura coinciden en PISA cos sinalados no Marco 
Común Europeo de Referencia para as linguas; PISA denomina a estes pro
pósitos persoal, público, educativo e profesional, e poden presentarse por 
separado ou combinados. Textos persoais (un 30 % dos exercicios, tanto en 
papel coma en soporte electrónico) son os que responden a intereses per
soais diversos, cartas persoais, ficción, biografías e os textos informativos; 
en todos estes casos a lectura ten como obxectivo satisfacer a curiosidade 
e forma parte das actividades de ocio ou recreo. No medio electrónico in
clúense os correos electrónicos persoais, as mensaxes instantáneas e os 
blogs tipo diario.

Textos públicos (30 % en papel e 40 % dos exercicios electrónicos) son aque
les relacionados con actividades e inquietudes da sociedade: documentos 
oficiais e información sobre acontecementos públicos. Textos educativos  
(25  15 %) son aqueles elaborados expresamente para o ensino: libros de 
texto impresos, materiais e programas informáticos de aprendizaxe. Este ti
po de textos son os que corresponden ao concepto de ler para aprender. 
Finalmente, os textos profesionais (15 %) son aqueles que responden a nece
sidades ou á consecución dalgunha tarefa inmediata como a busca dun tra
ballo ou o seguimento e cumprimento de indicacións laborais.

•	 Os tipos de texto que utiliza PISA son, segundo o medio ou soporte no 
que se presentan, impreso e electrónicos; segundo o formato, os textos 
poden ser continuos ou descontinuos. O texto en soporte impreso adoita 
aparecer en papel, anima (aínda que non pode obrigar) o lector a abordar 
o contido deste nunha orde concreta. Non obstante, os textos en soporte 
electrónico contan con ferramentas de navegación que permiten, xeral
mente, ver só unha parte do texto á vez, o cal condiciona unha lectura non 
secuencial; neste caso, o lector personaliza a lectura a partir da información 
que se lle proporciona nas guías e as ligazóns presentadas.

Os textos continuos (o 60 % en papel) están formados por oracións que se 
organizan en parágrafos. As reportaxes xornalísticas, os ensaios, as novelas, 
os relatos breves, as recensións e as cartas son exemplos de textos en forma
to continuo no medio impreso; adoitan presentar información moi útil para a 
organización, como os sangrados, os encabezados, as numeracións de se



40

cuencia, a utilización de distintos tamaños e tipos de fonte ou expresións 
que indican relacións de causaefecto entre as partes dun texto (polo tanto, 
por esta razón, posto que, etc.), que axudan o lector afeito a unha lectura 
eficaz. No soporte electrónico, os textos continuos (10 %) inclúen recensións, 
blogs e reportaxes e adoitan ser breves, debido ás limitacións do tamaño da 
pantalla e a que requiren unha lectura pouco sistemática.

Os textos descontinuos (30 % en papel e 10 % en soporte electrónico) po
den ser moi diversos e inclúen listados, táboas, gráficos, diagramas, anun
cios, horarios, catálogos, índices e formularios; estes textos requiren enfo
ques, destrezas de lectura diferentes. Textos mixtos (510 %) son aqueles 
que combinan os dous anteriores; por exemplo, prosa acompañada de grá
ficos ou táboas, frecuentes en revistas, obras de consulta, libros, material 
escolar e informes. Os formularios en liña, as mensaxes de correo electróni
co e os foros de discusión son tamén exemplos de textos mixtos. Os textos 
múltiples (o 70 % en formato electrónico) combinan todos os anteriores.

•	 Os procesos cognitivos da comprensión lectora sobre os que informa 
PISA 2009 son acceder e obter información, integrar e interpretar (desen
volvemento dunha comprensión global, elaboración dunha interpretación) 
e reflexionar e valorar (reflexión e valoración do contido e da forma dun 
texto).
Acceder e obter información do texto que se presenta é o primeiro proce
so da lectura e da comprensión en PISA; o acceso é directo nos textos im
presos, pero require moverse no medio electrónico («navegar»). Pódese 
requirir do lector obter información explícita incluída no texto, como, por 
exemplo, identificar os personaxes, o lugar, o tempo, ou aspectos que se 
demanden do contexto ou outras circunstancias. Se a información non 
aparece de forma explícita no texto, o lector debe «obtela mediante a bus
ca nos distintos parágrafos (a navegación no medio electrónico) dos ele
mentos que permitan dar conta do solicitado.

Integrar e interpretar é o segundo dos procesos que formula PISA. Implica 
que o lector é capaz de adquirir, primeiro, unha comprensión global que 
esixe interpretar, inferir e integrar ideas e significados que poden deducir
se mediante o razoamento, ou que se encontran no conxunto ou en dife
rentes parágrafos ou apartados; segundo, o lector é capaz de elaborar  
unha interpretación. Exemplos deste «proceso» proporciónano os exerci
cios nos que se pide ao lector que propoña un título para o texto, que 
describa personaxes, que sinale argumentos, que contraste e compare in
formación, que extraia conclusións, que ordene e xerarquice ideas, que 
elabore unha interpretación ou que identifique elementos determinados 
de gráficos ou táboas, que os relacione e explique a súa finalidade e utili
dade. No soporte electrónico integrar e interpretar esixe xeralmente nave
gar por varias páxinas, comparar, contrastar e localizar evidencias nas dis
tintas «partes» que compoñen o conxunto da información presentada.

Reflexionar e valorar esixe ao lector recorrer a coñecementos, ideas ou ac
titudes externas ao texto, que incorpore a súa experiencia e coñecementos 
co fin de poder comparar, contrastar ou formular hipóteses. Os exercicios 
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nos que se lle pide ao lector valorar esixen que cotexe o que o texto afirma 
ou propón cos seus puntos de vista, con información que procede doutra 
fonte, cos seus coñecementos e, en todos os casos, que faga uso da capa
cidade de razoamento abstracto. Exercicios deste proceso demandan a 
achega de comparacións, probas, datos, evidencias ou argumentos exter
nos ao texto.

A reflexión e valoración sobre a forma dun texto esixe ao lector considerar 
a súa calidade (e a súa relevancia), a estrutura, o estilo e o uso da linguaxe. 
A importancia da valoración aumenta cando se accede aos ámbitos case 
ilimitados de Internet, que requiren do lector considerar a exactitude, a fia
bilidade e a pertinencia da información á que accede.

A avaliación da competencia matemática
A competencia matemática (o construto «mathematical literacy») revisouse, 
primeiro, en 2003, mais reelaborouse un novo marco da competencia para o 
exercicio de 2012 e seguintes. Formúlase, primeiro, que significa «competen
cia matemática» para os mozos que finalizan a educación secundaria baixa, 
que deben continuar a súa formación, na súa inmensa maioría, ou que poden 
optar pola súa incorporación á vida laboral. En ambos os dous casos, o mozo 
debe ser capaz de desenvolverse como cidadán activo que asume responsa
bilidades e exerce e goza de dereitos nas sociedades democráticas.

PISA 2012 define a competencia matemática como «a capacidade individual 
para formular, empregar e interpretar as Matemáticas nunha variedade de 
contextos, que inclúe o razoamento matemático e o uso de conceptos mate-
máticos, procedementos, feitos e ferramentas para describir, explicar e pre-
dicir fenómenos. A competencia matemática permite aos individuos recoñe-
cer o papel que as matemáticas desempeñan no mundo e elaborar xuízos 
ben fundados e as decisións que necesitan os cidadáns construtivos, reflexi-
vos e comprometidos.» 

A referencia na definición a formular (elaboración de modelos matemáticos), 
empregar e interpretar resalta os procesos imprescindibles para que o estu
dante poida afrontar con éxito a resolución de problemas que implica as 
Matemáticas.

Emprar les 
matemàtiques

Mundo real

Problema real 
en contexto

Resultados en 
contexto

Validar 
resultados

Mundo matemático

Problema 
matemático

Resultados 
matemáticos

Empregar as  
Matemáticas

Formular un 
modelo

Interpretar 
resultados
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Dimensións da competencia matemática
As probas PISA da competencia matemática distinguen tres dimensións: os 
contextos nos cales pode ser observada e avaliada a competencia matemáti
ca, os procesos que deben realizar os alumnos e alumnas cando resolven 
problemas situados no seu contexto e os coñecementos sobre contidos ma
temáticos que se espera deles.

•	 Os contextos nos que se presenta un problema na vida real condicionan as 
estratexias e a preparación do modelo matemático adecuados para resol
velo. PISA define catro tipos de contextos. 

–  O contexto persoal afecta a problemas sobre un mesmo e o seu ámbito 
familiar (os xogos, a saúde, o transporte, os deportes, as viaxes ou os ho
rarios e as finanzas persoais). 

–  O contexto ocupacional afecta a problemas sobre o mundo laboral (deci
sións laborais, medidas, custos...). 

–  O contexto social afecta a problemas como participación democrática, 
transporte público, goberno e políticas públicas, estatísticas económicas, 
demográficas, políticas e sociais. 

–  Finalmente, o contexto científico afecta problemas como a ecoloxía, o 
clima, a medicina, as ciencias ou a medida.

•	 Os procesos da competencia matemática refírense á capacidade dos indi
viduos para formular, empregar e interpretar as matemáticas cando se en
frontan a un problema da realidade que deben transformar nun matemático, 
resolvelo e regresar á realidade coa solución novamente contextualizada.  

–  Formular situacións matematicamente supón a capacidade de recoñecer 
e identificar a posibilidade de usar as matemáticas para converter un pro
blema formulado no mundo real nun problema matemático. 

–  Empregar conceptos, feitos, procedementos e razoamento matemático 
é o proceso que permite aplicar os conceptos, datos e procedementos 
matemáticos e razoar para resolver problemas formulados matematica
mente. 

–  Interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos é o proceso que 
esixe do individuo competente a habilidade para razoar sobre as solu
cións matemáticas, os resultados ou as conclusións e interpretalos nos 
contextos dos problemas da vida real.

•	 Os contidos da competencia matemática son os relativos ao cambio e as 
relacións, espazo e formas, cantidade e incerteza. Nestes catro contidos 
agrupa o marco de PISA os contidos curriculares e estándares máis fre
cuentes nas materias de Matemáticas dos distintos países. 
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–  As funcións matemáticas, a álxebra e as representacións de datos en gráfi
cas e táboas son contidos matemáticos que permiten describir, formular 
modelos e interpretar os cambios e as relacións. 

–  Espazo e formas como os estudados en xeometría permiten distinguir as 
propiedades dos obxectos relativas ao seu tamaño, posición, orientación e 
representación; ademais, PISA considera a perspectiva, as figuras ou o te
rreo e a lectura e interpretación de mapas, cartas, planos ou formas dinámi
cas de representación como os GPS.

A cantidade forma parte esencial do mundo que nos rodea e é imprescindi
ble para distinguir os atributos e as relacións dos obxectos, para contar e 
medir unidades, tamaños e formas. O uso e o sentido dos números e as ope
racións que con eles se realizan, o cálculo, a estimación ou a utilización de 
indicadores numéricos e a consideración das súas tendencias son fundamen
tais neste dominio da competencia matemática. Finalmente, a incerteza, e o 
erro na percepción, a medida, a interpretación, o coñecemento e a represen
tación da realidade son constantes na actividade humana. O recoñecemento 
da variación nos procesos, a probabilidade, a estatística e a presentación e 
interpretación dos datos son aspectos esenciais da competencia matemática 
considerados neste contido.

A avaliación da competencia científica
A competencia científica (scientific literacy) foi materia principal da avaliación 
en PISA 2006 e éo de novo en 2015. Esta competencia inclúe, ademais de 
coñecementos e habilidades, a capacidade de mobilizar recursos cognitivos 
a partir de determinados valores e actitudes cara ás Ciencias, desde as pers
pectivas persoal, social, profesional e cultural.

Dimensións da competencia científica

A competencia científica organízase en catro dimensións: situacións e con
textos, procesos (scientific competencies), contidos (coñecemento científico 
e coñecemento sobre as ciencias) e actitudes.

•	 Situacións e contextos. Nesta primeira dimensión, PISA considera o con
texto persoal (individual, familiar e do ámbito de amizades dos alumnos e 
alumnas), o contexto social (a comunidade e o ámbito social dos alumnos e 
alumnas) e o contexto global (o mundo interrelacionado actual).

•	 Procesos (scientific competencies). Nesta segunda dimensión, PISA consi
dera os procesos que teñen que ver con identificar temas científicos, expli
car fenómenos cientificamente e usar as evidencias científicas e a capacida
de do alumnado de aplicalos con éxito, tanto no relativo ao coñecemento 
das Ciencias coma ao coñecemento sobre a propia ciencia. PISA destaca 
nesta competencia o razoamento sobre determinados feitos e principios 
xerais, o razoamento dedutivo, que permite ir do particular ao xeral, o pen
samento crítico, a capacidade de transformar, representar e interpretar da
tos e feitos, elaborar e comunicar e utilizar as habilidades matemáticas.
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•	 Contidos (coñecemento científico). Nesta terceira dimensión, PISA consi
dera o coñecemento das ciencias e o coñecemento sobre as Ciencias. O 
coñecemento das ciencias valórase en PISA a partir dos coñecementos dos 
alumnos e alumnas sobre os sistemas físicos, os sistemas vivos, a Terra e o 
espazo e a tecnoloxía. O coñecemento sobre as ciencias céntrase nos pro
cesos das ciencias, nas explicacións científicas (como obteñen os científicos 
os datos e como os usan).

•	 Actitudes cara ás Ciencias. Nesta cuarta dimensión, PISA valora o interese 
e as respostas dos individuos cara ás ciencias e a tecnoloxía e os beneficios 
persoais, globais e sociais que proporcionan.

Características xerais das probas PISA

Dende o primeiro exercicio PISA 2000, o estudo é dirixido polo PISA 
Governing Board (PGBConsello de Goberno de PISA) integrado polos re
presentantes de cada un dos países participantes e o equipo OCDE respon
sable do estudo. Este Consello de Goberno dá conta, das súas decisións e 
dos traballos realizados, ao Comité de Educación da OCDE, no que están 
representados organicamente os países membros da OCDE. O Consello de 
Goberno de PISA acorda os requisitos técnicos que deben presidir o estudo, 
que se presentan nos «informes técnicos» e se elaboran co apoio científico e 
técnico de consorcios internacionais nos que colaboran as máis destacadas e 
prestixiosas institucións internacionais no campo da avaliación educativa.

Os informes técnicos especifican como deben ser as mostras de alumnos e 
alumnas para que se produza unha representación adecuada dos países e 
rexións participantes; cales deben ser as características das preguntas que se 
utilizan, así como as dos cuestionarios de contexto que deben responder os 
alumnos e alumnas e as súas familias. Os informes técnicos detallan o modo 
de preparar e realizar os traballos de campo e os procedementos para o tra
tamento dos datos. De acordo coa preocupación esencial sobre fiabilidade e 
validez das probas, o Informe técnico dá conta de como debe ser estimada a 
consistencia e a precisión das medidas realizadas, é dicir, a fiabilidade dos 
resultados obtidos en cada exercicio e como garantir a validez das probas, 
isto é, ata que punto PISA mide o que realmente pretende medir.

As mostras de alumnos e alumnas selecciónanse entre os escolarizados nos 
respectivos países, con idades comprendidas entre os 15 anos e tres meses e 
os 16 anos e dous meses no momento en que se decide a mostra de cada 
exercicio PISA. O Consorcio internacional responsable do estudo establece e 
selecciona as mostras de centros e alumnado que deben realizar as probas 
en representación de cada país ou rexión participante, e garante que esta 
selección da mostra responde aos estándares técnicos acordados no informe 
técnico correspondente.

A mostra de alumnos e alumnas que han de participar en PISA por cada país 
realízase en dúas etapas; primeiro selecciónanse as escolas; a continuación, a 
institución responsable de PISA en cada país escolle, de modo aleatorio, 35 
escolares do total dos de cada escola seleccionada que teñen 15 anos. Son 
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excluídos os centros educativos seleccionados que non teñen estudantes 
abondo para realizar a proba. Dentro de cada un destes centros, só pode ser 
excluído das análises dos resultados finais, polas circunstancias persoais de 
exclusión definidas, un máximo do 5 % do alumnado.

As mostras de centros e alumnos e alumnas participantes confecciónanse de 
modo que participen un mínimo de 150 centros e uns 4 500 estudantes por 
país. Pero estas mostras poden variar debido a que en diversos países se am
plía a mostra para obter datos representativos tamén de rexións ou estados. 
É o caso de Arxentina, Australia, Bélxica, Brasil, Canadá, España, Italia, 
México, Reino Unido e Suíza, entre outros. Para a participación das rexións a 
mostra amplíase a 50 centros e 1500 alumnos e alumnas de media, por rexión.

En PISA 2012 participaron 65 países (incluídos os 34 da OCDE) e uns 510 000 
alumnos. En España participaron 4 500 alumnos e alumnas pola mostra esta
tal e 1 500 para a mostra ampliada de cada unha das 14 comunidades autó
nomas (uns 26 000, en total), cuxas administracións educativas optaron por 
esta ampliación de mostra para obter datos representativos e comparables 
internacionalmente, nos seus respectivos territorios.

As probas utilizadas
PISA determina nos marcos da avaliación e nas especificacións técnicas os re
quisitos que deben reunir as probas, as súas traducións, a realización dos exer
cicios, as análises posteriores e a presentación dos resultados. Os cuestiona
rios do estudo son preparados polos consorcios mencionados, que contan coa 
colaboración de expertos dos países participantes en cada unha das compe
tencias e dos coordinadores técnicos nacionais do proxecto en cada país.

As cuestións finalmente propostas deben abordar todas as dimensións de 
cada competencia, abranguer todos os niveis de dificultade previstos e ade
cuarse ás diferentes realidades culturais dos países participantes. Unha vez 
preparadas as probas, realízase un estudo piloto no ano anterior a cada exer
cicio, en cada país, como resultado do cal se eliminan aquelas que non mi
den de forma axeitada o que se pretende ou engádense as cuestións nece
sarias para satisfacer as prescricións técnicas establecidas.

PISA utiliza en cada exercicio preguntas comúns aos anteriores (de ancoraxe) para 
facer posible o estudo da evolución dos resultados ao longo do tempo (tenden
cia), e novas preguntas para a área que se considera principal en cada edición.

As preguntas agrúpanse en unidades de avaliación nas que se presenta aos 
alumnos e alumnas unha situación denominada «estímulo» e que pode consis
tir en textos, ilustracións de diverso tipo e combinacións de ambos os dous. Os 
estímulos presentan situacións similares ás que poden producirse na vida real. 
Cada estímulo vai acompañado dunha serie de cuestións que o alumnado de
be responder. As cuestións poden ser pechadas, tipo test, de «elección múlti
ple», en cuxo caso o alumnado debe elixir a resposta correcta entre as catro 
alternativas que se lle propoñen; mais preséntanse tamén preguntas «abertas» 
nas que o alumnado debe «construír» a súa resposta.
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Na terceira parte deste informe e nos recursos en liña ofrécense exemplos de 
unidades de avaliación de exercicios anteriores, ata 2012, liberados por PISA.

En PISA, as probas preséntanse en diferentes cadernos que inclúen as cues
tións de Lectura, Matemáticas e Ciencias propostas segundo un deseño de
nominado matricial, ou rotatorio. Isto significa que cada alumno e alumna 
debe responder a unha parte do total das preguntas, nun tempo de 120 mi
nutos. O número total de preguntas é moi superior ao que responde cada 
alumno e alumna; mais cada unha delas debe recibir, no conxunto do estudo, 
un número suficiente de respostas que garanta que o seu uso na medida é o 
formulado. 

As preguntas agrúpanse nos cadernos e solápanse entre eles de modo que 
no conxunto cubran de xeito satisfactorio todas as dimensións de cada com
petencia e todos os niveis de dificultade previstos. Este procedemento per
mite unha extensión e un tempo razoable de realización da proba para cada 
alumno e alumna, ao tempo que permite garantir a validez da proba.

A proba en soporte electrónico, con propostas similares, supón un tempo total 
para cada estudante de 40 minutos. Ademais, os alumnos dedican uns 30 minu
tos a completar os cuestionarios que recollen datos persoais, do ámbito social, 
económico e cultural, hábitos e actitudes ante o estudo. Os equipos directivos 
cumpren un cuestionario sobre o centro educativo.

Convén sinalar que o procedemento empregado por PISA, pero tamén polas 
probas mostrais da avaliación de diagnóstico española, non permite reducir 
e utilizar unha parte dos cuestionarios deste tipo a exercicios censais, nos 
que todos os alumnos e alumnas deben responder ao mesmo número limita
do de preguntas.

O aproveitamento da información 
dos resultados de PISA na aula
Na terceira parte deste informe abórdase como utilizar as avaliacións exter
nas para mellorar o rendemento do alumnado, con especial mención aos re
sultados expresados polos niveis de rendemento e aos factores asociados, 
particularmente, os contextos económicos, sociais e culturais dos alumnos e 
alumnas. Neste apartado resúmense cales son os principais resultados sobre 
os que informa PISA e, deles, cales son máis relevantes para o traballo nos 
centros educativos e as aprendizaxes na aula. O lector interesado pode con
sultar os informes completos de resultados de PISA, publicados pola OCDE, 
e os informes españois, publicados polo anterior Instituto de Avaliación (des
de PISA 2000 a PISA 2009) e o actual INEE para PISA 2012 (ver as referencias 
ao final deste informe). Aquí preséntase un resumo sumario de cales son os 
aspectos esenciais desa información de resultados e, deles, cales poden ter 
unha maior utilidade para o traballo docente na aula.

A información de resultados PISA 2012 foi publicada pola OCDE en 2013 en 
6 volumes:

–  Volume I: Resultados en matemáticas, lectura e ciencias (PISA 2012 Results: 
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What Students Know and Can Do. Student Performance In mathematIics, 
reading and science).

–  Volume II: Excelencia a través da equidade (Excellence through Equity: 
Giving Every Student the Chance to Succeed).

–  Volume III: O compromiso dos estudantes (Ready to Learn: Students’ 
Engagement, Drive and SelfBeliefs).

–  Volume IV: Que fai que as escolas teñan éxito (What Makes Schools 
Successful? Resources, Policies and Practices).

–  Volume V: Resolución de problemas (Skills for Life: Student Performance in 
Problem Solving).

–  Volume VI: As destrezas en competencia financeira para o século xxi 
(Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century).

Nos resultados do rendemento dos alumnos e alumnas en cada competen
cia que PISA presenta no volume I, analízanse os resultados globais, os niveis 
de rendemento e os resultados en cada unha das dimensións consideradas. 
No volume segundo relaciónanse os resultados cos diferentes factores que 
poden estar asociados ao rendemento. Estas dúas son as cuestións que se 
resumen a continuación.

As puntuacións media
PISA utiliza a Teoría de Resposta ao Ítem (TRI) para estimar o comporta
mento de cada unha das preguntas utilizadas (ítems) e valorar as respostas 
que ofrecen os alumnos e alumnas. Esta análise permite atribuír unha pun
tuación a cada ítem, nunha escala de puntuacións común, e unha puntua
ción a cada estudante en función das preguntas que respondeu correcta
mente, só aos efectos dos cálculos posteriores. A media das puntuacións 
así obtidas faise equivaler a 500 puntos e a desviación típica a 100 puntos. 
Como se dixo na Introdución, PISA é neste sentido unha avaliación norma
tiva que toma en consideración os resultados obtidos e a súa comparación 
e determina a posición relativa de cada un dos países ou rexións con res
pecto á «media» de todos os resultados obtidos.

A ordenación dos países, segundo a puntuación media que obtiveron os 
seus alumnos e alumnas, adoita ser o aspecto esencial, cando non o único, 
que a miúdo trasladan os medios de comunicación ás opinións públicas 
dos países. Trátase dunha cifra resumo de todo o estudado en cada exerci
cio en PISA, valiosa, sen dúbida, pois é un resumo sumarísimo sobre a si
tuación relativa da educación de cada país con respecto aos outros e á me
dia internacional. Pero a cifra media reflicte de modo moi insuficiente a 
valiosa información que aparece nos seis volumes publicados. Móstrase a 
continuación un exemplo desta presentación de resultados.
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Hai que sinalar que os resultados de cada país e rexión se acompañan dos 
intervalos de confianza, estimados a partir dos erros típicos da medida que 
corresponden a cada un deles. Este procedemento permite afirmar cunha 
confianza superior ao 95 % que a media real dun país se encontra nalgún dos 
puntos comprendidos no seu intervalo de confianza. Pero hai que ter en con
ta, e isto é da maior importancia á hora de establecer ordenamentos de paí
ses, que as diferenzas das puntuacións media dalgúns países, cuxos interva
los coinciden en parte, non son estatisticamente significativas e, polo tanto, 
nada podería afirmarse sobre a «orde» real en que se situaron os seus resul
tados.

Tamén é preciso resaltar que as diferenzas entre países son moi inferiores ás 
que se presentan dentro dos países. O mesmo se pode afirmar das diferen
zas de rexións dentro dun país, sempre inferiores ás que se dan dentro de 
cada rexión. Igualmente, e isto é fundamental á hora de valorar os resultados 
do conxunto do país, as diferenzas entre centros son en España, como en 
países de excelentes resultados, inferiores ás diferenzas que se producen 
dentro dos centros. Esta información, sobre a que se volverá na terceira par
te, é moi relevante para o traballo dos centros educativos e nas aulas.

A pesar disto debe resaltarse que PISA non ofrece, tecnicamente non pode 
ofrecer, datos individuais do alumno ou alumna, ou centros, pois os resulta
dos só son representativos do conxunto do alumnado dun país ou, no seu 
caso, dunha rexión.

Os niveis de rendemento

A atribución dunha puntuación a cada alumno, só para os efectos dos cálcu
los posteriores, permite precisar o «nivel de competencia» alcanzado polo 
alumnado en función das preguntas que respondeu correctamente. Pero so
bre todo, e isto é da máxima utilidade para a escola, PISA describe que ca
racteriza os distintos niveis de competencia, cal é o dominio da competencia 
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que alcanza cada grupo de alumnos e alumnas, de acordo coas preguntas a 
eles asociadas. É dicir, que son capaces de facer na competencia correspon
dente os alumnos e alumnas que se encontran en cada nivel de rendemento.

Dito doutro modo, PISA describe que aspectos da competencia deben domi
narse para alcanzar un determinado nivel de dominio competencial ou, o que 
é o mesmo, PISA establece mediante un procedemento que combina a análise 
estatística e a que os expertos realizan de cada competencia, o «criterio» co 
que se precisan os dominios da competencia insatisfactorios (niveis 1 e infe
rior), intermedios (niveis 2, 3 e 4), necesarios para garantir que o alumnado está 
en condicións de poder afrontar con éxito os seus retos formativos, laborais ou 
sociais, posteriores) e niveis excelentes (5 e 6). Como se sinalou, volverase a 
esta cuestión na parte III, para resaltar a utilización destes resultados, para ele
var nas aulas o rendemento dos alumnos nas distintas competencias. Ademais, 
reprodúcese a descrición do que caracteriza aos seis niveis de rendemento en 
Matemáticas (INEE, 2013). Esta información de niveis de rendemento realízase 
para cada unha das competencias estudadas en cada exercicio.

Resultados nos distintos dominios das competencias

A información dos niveis de rendemento ofrécese tamén para cada un dos 
distintos dominios das competencias, definidos nos marcos da avaliación. 
Esta información resulta da maior utilidade para o profesorado e os respon
sables dos programas educativos. Pero ofrécese tamén, para cada dominio, 

% alumnos en niveis rendemento  
en competencia matemática. PISA 2012

Niveis < 1 e 1 Niveis 2, 3 e 4

• Niveis < 1 e 1: < 420 puntos
• Niveis 2, 3 e 4: 420-607
• Niveis 5 e 6: > 607

Niveis 5 e 6
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Fonte: elaboración propia a partir de OECD (2013). PISA 2012 Results. París. OECD: Publishing.
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a puntuación media internacional e a obtida polos alumnos e alumnas de 
cada país ou rexión. Isto permite coñecer as fortalezas e debilidades dos 
países e rexións en cada un dos dominios das competencias, en compara
ción con outros países ou, o que pode ser máis relevante, en comparación, 
dentro de cada país ou comunidade, cos outros dominios da competencia 
ou o resultado media global. Na parte III volverase tamén sobre este asun
to e alí ofrécese, como exemplo, unha comparación dos resultados obtidos 
polos alumnos e alumnas nos tres procesos da competencia matemática 
consignados, expresado en puntos de diferenza con respecto á puntuación 
que os mesmos alumnos e alumnas obtiveron, en cada caso, para o conxun
to da competencia.

PISA analiza as relacións existentes entre os resultados obtidos polos alum
nos e os posibles factores asociados. Particularmente interesante é a relación 
entre resultados e as circunstancias sociais, económicas e culturais dos alum
nos e alumnas e as súas familias, xa que ofrecen unha información moi valio
sa sobre a equidade. Sobre este mesmo asunto son moi relevantes as análi
ses das diferenzas dos resultados (varianza).

É tamén de notable interese para o traballo na aula a información do volu
me III de PISA sobre a actitude dos alumnos e alumnas ante as aprendi
zaxes e cara ás diferentes competencias básicas. Igualmente, é moi intere
sante para os centros educativos a información presentada no cuarto 
volume sobre que fai que un centro escolar teña éxito. Analízase, neste vo
lume, a relación entre os resultados obtidos polos alumnos e alumnas e 
cuestións como a organización escolar, a autonomía dos centros, a selec
ción e a agrupación dos alumnos, a avaliación e a rendición de contas e os 
ámbitos de aprendizaxe (relacións entre profesorado e alumnado, clima es
colar, implicación das familias e a propia dirección escolar).

Dentro dos resultados, e os factores que os condicionan, merece unha espe
cial atención pola súa relevancia, no caso español, a repetición de curso. Os 
alumnos e alumnas españois que estaban en 4.º curso da ESO, ao realizar a 
proba, o curso que lles corresponde, se non sufriron ningunha repetición, 
obteñen resultados excelentes en todos os exercicios PISA, e tamén, no de 
2012, mesmo netamente superiores aos dos alumnos equivalentes da UE ou 
do conxunto da OCDE, como pode apreciarse no seguinte gráfico. Eses bos 
resultados non só se producen nas comunidades autónomas de mellores 
medias (entre 530 e 548 puntos PISA), tamén nas de resultados máis modes
tos, nas que os alumnos que non repetiron curso obteñen puntuacións que 
superan tamén as dos seus homólogos da OCDE ou a UE.
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Fonte: Elaboración propia a partir de OCDE PISA 2012 database.

Os alumnos e alumnas repetidores dun ano obteñen unha puntuación media 
inferior en máis dun nivel de rendemento con respecto aos alumnos e alum
nas que non repetiron. Isto acontece tamén na UE e na OCDE; no caso dos 
alumnos que repetiron dous anos, a diferenza alcanza practicamente os dous 
niveis de rendemento. O destacable no caso español é que as porcentaxes 
de repetidores dun ou dous anos oscila entre o 21 % e o 44 %, e é o 34 % de 
media en España, mentres que esa porcentaxe se reduce á metade na UE ou 
na OCDE.

PISA constata que os alumnos e alumnas repetidores teñen un moi baixo ni
vel de rendemento en todos os países. Os alumnos e alumnas repiten por
que van mal, pero por repetir non alcanzan o nivel de competencia satisfac
torio, de modo que, con probabilidade, sairán da ESO sen o nivel mínimo 
que PISA considera necesario para continuar a súa formación con éxito ou 
incorporarse á vida social e laboral con posibilidades de exercer os seus de
reitos e responsabilidades como cidadáns adecuadamente formados, e, con 
probabilidade, finalizan a ESO. Como se vén insistindo, todas estas cuestións 
retomaranse na parte III do presente informe na que se formula como mello
rar, a partir das informacións que proporcionan as avaliacións nacionais e in
ternacionais realizadas con rigor.
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Recursos en liña para o docente
•	 OECD (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 a Avaliación Internacional dos Alumnos.
•	 INFORME ESPAÑOL. Volume I: Resultados e contexto. www.mecd.gob.es/

inee
•	 Exemplos de estímulos e preguntas en todos os exercicios PISA, cuxos re

sultados se poden consultar na páxina web do INEE.  
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.
html

•	Borradores (en inglés) dos marcos da avaliación PISA 2015. 
•	PISA 2012 Technical report.
•	Informe español. PISA 2012. Competencia Financeira.
•	 Informe español. PISA: Resolución de problemas da vida real. Resultados 

de Matemáticas e Lectura por ordenador.
•	 PISA 2012. Programa para a Avaliación Internacional dos Alumnos. Informe 

español. Volume I: Resultados e contexto.
•	 PISA 2012. Programa para a Avaliación Internacional dos Alumnos. Informe 

español. Volume II: Análise secundaria.
•	 Marcos e probas de avaliación de PISA 2012: Matemáticas, Lectura e 

Ciencias.
•	 PISA 2009. Programa para a Avaliación Internacional dos Alumnos OCDE. 

Informe español.
•	A lectura en PISA 2009: Marcos e probas da avaliación.
•	Ciencias en PISA: Probas liberadas.
•	Probas liberadas de PISAERA, 2009 (lectura electrónica).
•	Iberoamérica en PISA 2006. Informe rexional.
•	A lectura en PISA 2000, 2003 e 2006.
•	 PISA 2006 Programa para a Avaliación Internacional de Alumnos da OCDE. 

Informe español.
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4  
As avaliacións xerais  
de diagnóstico (2009 e 2010)
A participación española nos programas internacionais iniciouse nos anos oi
tenta do século pasado, como se sinalou. As primeiras avaliacións nacionais, 
mostrais, externas e estandarizadas realizounas o INECSE, como consecuen
cia do mandato da LOGSE de 1990. Estas avaliacións valoraron o rendemen
to dos alumnos e alumnas que finalizaban a Educación Primaria e a ESO e 
desenvolveuse un estudo piloto sobre a Educación Infantil.

A Lei educativa (LOE) de 2006 introduciu no sistema educativo español as 
competencias básicas no currículo e a súa avaliación. A lei encomendou ao 
Instituto de Avaliación, e aos organismos correspondentes das comunidades 
autónomas, a realización de avaliacións de diagnóstico, xerais e mestrais, pa
ra o conxunto do estado e, censuais en cada comunidade autónoma. Estas 
avaliacións debíanse realizar en cuarto curso de Primaria e en segundo curso 
da ESO. A finalidade das avaliacións xerais de diagnóstico foi coñecer en 
que medida se alcanzan os obxectivos considerados polo sistema educativo 
e o funcionamento das políticas educativas. A valoración debíase basear no 
rendemento alcanzado polos alumnos e alumnas na adquisición das compe
tencias básicas, debidamente contextualizado polos factores educativos, or
ganizativos e de contexto persoal e social, económico e cultural.

A lei insistiu en que as avaliacións xerais debían realizarse desde unha pers
pectiva de colaboración, concertación e participación entre as administra
cións implicadas. Este mandato esixiu o acordo sobre os principios, finalida
des e significados da avaliación e a coordinación dos traballos entre o 
Ministerio e as comunidades autónomas. A primeira tarefa, a elaboración do 
marco da avaliación, contou, primeiro, coa colaboración de expertos nacio
nais e internacionais e, despois, co Grupo Técnico do Consello Reitor do 
Instituto de Avaliación, formado por expertos responsables da avaliación nas 
diferentes comunidades autónomas.

A partir dos exemplos internacionais, particularmente PISA, as avaliacións xe
rais de diagnóstico formuláronse como avaliacións mostrais, normativas, rea
lizadas mediante probas externas estandarizadas, que consideran o conxun
to dos resultados obtidos e a súa media. Pero, tamén como en PISA, as 
avaliacións permiten precisar e describir os niveis de rendemento alcanzados 
polos alumnos e alumnas e, polo tanto, son neste sentido, tamén, avaliacións 
criteriais. Realizáronse dous exercicios da avaliación xeral de diagnóstico en 
España: a de 2009, na que participaron alumnos e alumnas de cuarto curso 
de Primaria e a de 2010, dirixida aos alumnos e alumnas de segundo de ESO.

A información ofrecida en ambas as dúas avaliacións foi debidamente con
textualizada e acompañada dunha interpretación da influencia dos factores 
asociados aos resultados obtidos polo alumnado, de modo similar ao des
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crito para PISA. A avaliación tivo un carácter formativo e a súa finalidade 
esencial foi que os resultados permitisen orientar políticas e accións de me
llora educativa para o conxunto do sistema, pero tamén para as aprendi
zaxes e o rendemento dos propios alumnos e alumnas dos cursos avaliados 
e o futuro alumnado dos devanditos cursos.

As avaliacións xerais de diagnóstico españolas ofrecen resultados represen
tativos, tanto das comunidades autónomas coma do conxunto do Estado, o 
cal esixiu dispoñer de mostras dun número suficiente de alumnos e alumnas 
por comunidade autónoma, de modo que estean debidamente representa
dos os tipos de centros, as circunstancias persoais e do ámbito socioeconó
mico e cultural do alumnado e dos centros.

Que competencias se avaliaron  
e como se formularon?
Preparar as competencias para a súa avaliación esixiu, na elaboración do 
marco da avaliación, un detallado estudo e desagregación das dimensións 
de cada unha das competencias básicas e dos coñecementos, destrezas e 
actitudes relacionados con elas. Foi necesario precisar o peso relativo que 
debería ter cada unha destas dimensións na avaliación e verificar a súa rela
ción cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación de cada unha das áreas 
ou materias do currículo español.

As competencias definidas na LOE, practicamente coincidentes coa propos
ta da Unión Europea de 2006, contemporánea á lei española foron:

•	Competencia en comunicación lingüística.

•	Competencia matemática.

•	Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.

•	Tratamento da información e competencia dixital.

•	Competencia social e cidadá.

•	Competencia cultural e artística.

•	Competencia para aprender a aprender.

•	Autonomía e iniciativa persoal.

Destas oito competencias tratáronse de avaliar, nun primeiro momento, as 
cinco primeiras, das cales se tiña experiencia internacional previa; finalmente, 
renunciouse a avaliar o tratamento da información e a competencia dixital 
nos dous primeiros exercicios, debido á insuficiente consistencia, tanto das 
experiencias internacionais ata ese momento, coma dos materiais prepara
dos para a avaliación.

Polo tanto, nos dous primeiros e, ata o momento, únicos exercicios da avalia
ción xeral de diagnóstico, avaliáronse a competencia en comunicación lingüís
tica, a competencia matemática, a competencia no coñecemento e a interac
ción co mundo físico e a competencia social e cidadá.
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Nos marcos da avaliación xeral de diagnóstico precisáronse e preparáronse 
as competencias básicas para a súa avaliación, establecéronse as poboa
cións, as mostras e os contextos que debían ser avaliados, definiuse como 
debían ser as probas e as análises de resultados e, finalmente, precisouse a 
información e a difusión que debía darse dos resultados obtidos.

A definición e a precisión das competencias básicas
A definición das competencias básicas realizouse de modo similar en ambos 
os dous exercicios, e a precisión tivo en conta as diferenzas necesarias entre 
o grao de adquisición das competencias en 4.º de Primaria e 2.º da ESO. 
Neste informe resúmense, para facilitar a exposición, a desagregación e as 
características das competencias avaliadas en 4.º de Primaria.

A preparación das competencias para a súa avaliación consistiu, en primeiro 
lugar, na definición e precisión das dimensións de cada competencia, a partir 
do establecido no currículo oficial español (Reais Decretos que estableceron 
as ensinanzas mínimas). En segundo lugar, establecéronse as relacións entre 
as dimensións de cada competencia e as distintas áreas e materias do 
currícu lo e fixouse o peso relativo que debía ter cada un destes elementos 
nas probas.

En resumo, o proceso seguido para a preparación das competencias para a 
súa avaliación foi o seguinte:

•	 Definición das dimensións da competencia: contextos e situacións, proce
sos, bloques de contido, actitudes, no seu caso.

•	 Elaboración dos cadros nos que se relacionan, a través dos criterios de ava
liación das distintas áreas do currículo que contribúan á competencia, os 
procesos e os bloques de contidos.

  Procesos Pesos ( %)

Bloques  
de contidos

a b c  

A
 Criterios avaliación 
distintas materias

 Criterios...  Criterios... 30

B  Criterios...  Criterios...  Criterios... 20

C  Criterios...  Criterios...  Criterios... 50

25 40 35  100

•	 Matriz de especificacións de cada competencia coas unidades de avalia
ción e ítems propostos, elaborados a partir dos criterios de avaliación do 
cadro anterior.  
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  Procesos Pesos (%)

Bloques  
de contidos

a b c  

A Unidade 1
Unidade...

30
Unidade...

B  Criterios...

Unidade...

20Unidade...

Unidade...

C
Unidade...

50
Unidade...

25 40 35  100

As dimensións definidas para cada competencia
Como se sinalou, establecéronse catro diferentes dimensións para cada 
competencia. A continuación, resúmense as relativas aos procesos cognitivos 
e os contidos avaliables, de cuxos resultados se deu conta nos informes co
rrespondentes dos exercicios de 2009 e 2010.

As dimensións da competencia en comunicación lingüística

A competencia en comunicación lingüística formulouse no currículo español 
de modo complexo; ademais da comprensión lectora, a avaliación da com
petencia lingüística incluíu os procesos da expresión. A xeito de exemplo, 
reprodúcense a continuación os procesos da comprensión lectora, similares, 
por outra parte, aos utilizados por PIELS ou PISA.

Os procesos da comprensión lectora

Aproximación e identificación. Organización. 45  %

Integración. Síntese. 30  %

Reflexión. Valoración. Transferencia e aplicación. 25  %

As dimensións da competencia matemática

Na avaliación da competencia matemática consideráronse seis procesos 
cognitivos agrupados en tres destrezas:

•	 Reprodución dos coñecementos practicados, recoñecemento de tipos de 
procesos e problemas matemáticos e realización de operacións habituais.

•	Conexión, interpretacións e interrelacións en diversas situacións.
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•	 Reflexión, perspicacia e creatividade á hora de identificar os elementos ma
temáticos dun problema e establecer interrelacións.

Por outra parte, os bloques de contidos da competencia matemática que se 
estableceron na Educación Primaria son: números e operacións; a medida: 
estimación e cálculo de magnitudes; xeometría; tratamento da información, 
azar e probabilidade. En resumo, as dimensións da competencia matemática 
na Educación Primaria son as que aparecen no cadro seguinte.

As dimensións da competencia matemática

Bloques de 
contidos

Procesos

Reprodución Conexión Reflexión

Pesos  
%Acceso e 

identificación
Comprensión Aplicación

Análise e 
valoración

Síntese e 
creación

Xuízo e 
regulación

Números e 
operacións

            35  %

A medida             20  %

Xeometría             25  %

Tratamento 
da 
información, 
azar e 
probabilidade

            20  %

Pesos % 10  % 15  % 25  % 20  % 20  % 10  % 100  %

Dimensións da competencia no coñecemento 
e a interacción co mundo físico

Para a avaliación xeral de diagnóstico da competencia no coñecemento e a 
interacción co mundo físico, optouse por adaptar o marco español ao expos
to no marco para a avaliación das ciencias polo proxecto PISA, procedendo 
co mesmo método de relación entre as dimensións e o currículo español a 
través dos criterios de avaliación das distintas áreas do currículo. Por conse
guinte, as dimensións para esta competencia son as que se resumen a conti
nuación.
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Dimensións da competencia no coñecemento 
e a interacción co mundo físico

 Bloques de contidos

Procesos
Pesos  
( %)Identificar  

temas científicos
Explicar fenómenos 

cientificamente
Utilizar  

probas científicas

Materia e enerxía       15 ± 5

Os seres vivos       25 ± 5

O ámbito próximo  
e a súa conservación

      25 ± 5

O universo       10 ± 5

Ciencia, tecnoloxía e 
sociedade

      15 ± 5

A investigación científica e 
as explicacións científicas

      10 ± 5

Pesos ( %) 40 ± 10 40 ± 10 20 ± 5  

Dimensións da competencia social e cidadá

Nesta competencia non se contou con exemplos ou precedentes en PISA, 
pero si na avaliación ICCS da OEA sobre civismo e cidadanía; nesta compe
tencia, como nas anteriores, procedeuse co mesmo método de relación en
tre as dimensións e o currículo español a través dos criterios de avaliación 
das distintas áreas do currículo.

Dimensións da competencia social e cidadá

Bloques de 
contidos

Procesos

Utilizar  
a información

Comprender os 
feitos sociais

Convivir  
en sociedade

Pesos  
%

O individuo 25  %

A sociedade 20  %

A organización 
social

20  %

O pasado 15  %

O presente 20  %

Pesos % 30  % 35  % 35  % 100  %

Os marcos da avaliación poden ser consultados na páxina web do INEE. Alí 
poderá encontrar tamén o lector exemplos ilustrativos, ademais dos que se 
ofrecen na Parte II deste informe.
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Probas e instrumentos utilizados  
na avaliación xeral de diagnóstico
Como se sinalou, as poboacións destinatarias das avaliacións xerais de diag
nóstico celebradas en España foron, en 2009, os alumnos e alumnas españois 
de 4.º de Primaria, os seus profesores, os equipos directivos dos centros nos 
que están escolarizados e as súas familias e, en 2010, os alumnos e alumnas 
de 2.º de ESO, os seus profesores e os seus equipos directivos.

As mostras de alumnos e alumnas
O número de alumnos e alumnas seleccionados para participar nas probas foi 
o considerado necesario para obter resultados para o conxunto de España e 
para cada unha das comunidades autónomas, cunha confianza non inferior ao 
95,5 %. As mostras determináronse mediante un procedemento de mostraxe 
no que se seleccionaron de modo aleatorio, primeiro, os centros educativos; 
nunha segunda etapa, dentro de cada centro, seleccionáronse, tamén de mo
do aleatorio, os alumnos e alumnas participantes.

En 4.º de Primaria participaron, en 2009, 28 708 estudantes (arredor de 1 500 
por comunidade autónoma) e 25 741 familias. Os alumnos e alumnas perten
cían a un total de 887 centros (50 de media por comunidade autónoma); par
ticiparon, así mesmo, 1341 profesores (uns 75 por comunidade autónoma) e 
874 directivos. No exercicio de 2.º de ESO de 2010, participaron cifras simila
res, 29 154 de alumnos e alumnas (arredor de 1 500 por comunidade autóno
ma), 870 centros (50 de media por comunidade autónoma) e 843 directivos; 
pero participou un número notablemente superior de profesores, 4 478 (de 
220 a 320 por comunidade autónoma).

As probas utilizadas para a avaliación  
das competencias básicas
As probas elaboráronse a partir das dimensións definidas, tomando en consi
deración as relacións establecidas entre as devanditas dimensións e os crite
rios de avaliación das distintas áreas e materias do currículo. Elaboráronse pro
bas de lapis e papel e un rexistro de audio para a comprensión oral. Os 
alumnos e alumnas dispuxeron de 50 minutos para o caderno de cada compe
tencia e 45 minutos para os cuestionarios de alumnado sobre contextos, pro
cesos e actitudes. As probas realizáronse en dous días sucesivos.

En cada caderno, coas preguntas incluíronse unidades de avaliación similares 
ás que usa PISA. Cada unidade de avaliación presentou unha situación ou 
problema (estímulo) que pode darse na vida real, sobre a que se formulan 
unha serie de preguntas (ítems) con diferentes formatos. O tipo de preguntas 
repartiuse do modo seguinte: un 50 %, como mínimo, de preguntas de res
posta pechada con 4 alternativas, entre as que o alumno ou alumna debeu 
decidir a correcta; o resto podían ser preguntas de resposta construída, tanto 
semiabertas, coma abertas (un máximo dun 20 %) que admiten respostas di
versas.
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O conxunto dos cadernos permitiu un número suficiente de preguntas para aten
der adecuadamente aos propósitos que se pretenden en cada competencia e ga
rantir a validez da proba. Ao mesmo tempo, como en PISA, os alumnos e alumnas 
tiveron que responder só a unha parte do conxunto de preguntas, recollidas nun 
dos cadernos. Como se reiterou, esta proposta das probas asegurou a fiabilidade 
e a validez esixidas. O procedemento de análise (TRI), permitiu atribuír unha pun
tuación a cada alumno e alumna, só para os efectos do cálculo dos niveis de ren
demento e das porcentaxes de alumnos e alumnas en cada un deles.

Ademais das probas de avaliación, alumnos e alumnas, profesorado, directi
vos e, en Primaria, familias responderon a cuestionarios sobre os contextos 
sociais, económicos e culturais dos alumnos e alumnas e os seus ámbitos fa
miliares, o cal permitiu elaborar un índice social, económico e cultural do 
alumnado e do centro. Por outra parte, os cuestionarios incluíron cuestións 
relativas á organización e os recursos dos centros, os procesos educativos, o 
interese e implicación das familias, os tempos dedicados á aprendizaxe, o 
clima escolar, o traballo de titoría, as prácticas pedagóxicas, os materiais di
dácticos empregados, os procedementos de avaliación e o liderado peda
góxico. Esta información proporcionada nestes cadernos foi limitada nos pri
meiros exercicios, pero moi útil para informar das necesidades e esixencias 
deste tipo de peticións para poder enriquecer os resultados dos alumnos e 
alumnas e relacionalos cos factores mencionados.

Información de resultados e o seu uso na aula
Na análise das respostas ofrecidas polos alumnos e alumnas realizouse, primeiro, 
unha revisión das frecuencias absolutas e das porcentaxes de resposta correcta, 
que permitiu unha valoración dos ítems formulados e dos distractores (respostas 
erróneas) en cada un deles. Estimouse a continuación o índice de discriminación 
clásico. Aplicouse, en terceiro lugar, a Teoría da Resposta ao Ítem (TRI) para esti
mar o parámetro de dificultade e, finalmente, estudouse o axuste de cada ítem ao 
modelo proposto empregando o método de mínimos cadrados.

Este tipo de análise, similar ao empregado por PISA, permite atribuír unha 
puntuación a cada ítem, e unha puntuación a cada alumno e alumna, en fun
ción das preguntas que respondeu correctamente, só para os efectos dos 
cálculos posteriores. A media das puntuacións faise equivaler a 500 puntos e 
a desviación típica a 100 puntos. Polo tanto, as avaliacións xerais de diagnós
tico foron avaliacións normativas, que toman como referencia o conxunto 
dos resultados obtidos e determinan a posición relativa de cada unha das 
puntuacións media obtida polo alumnado de cada comunidade autónoma 
con respecto ás «medias» do conxunto de España. Mais tamén se establece
ron os niveis de rendemento, a partir da valoración conxunta da dificultade 
dos ítems e dos aspectos da competencia que permiten medir.

As probas consideradas non poden extrapolarse directamente a outros exer
cicios que pretendan ofrecer resultados individuais de alumnos e alumnas ou 
centros educativos, pois só son representativas do conxunto de España e de 
cada unha das 17 comunidades autónomas participantes.
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A fiabilidade alcanzada en ambos os dous exercicios e en cada unha das 
competencias foi similar, mesmo superior, ás que se obtiveran en PISA 2009. 
Ademais, as correlacións entre os resultados das comunidades autónomas 
na avaliación xeral de diagnóstico e os obtidos polas mesmas comunidades 
participantes en diferentes exercicios PISA, un indicador indirecto da validez, 
foron tamén moi elevadas. Ambos os dous índices, de fiabilidade e de corre
lación de resultados, mostran a elevada «confianza» que merecen os resulta
dos obtidos nos exercicios españois.

Puntuacións media das comunidades autónomas
Os resultados, media de cada comunidade autónoma, presentáronse xunto 
aos seus intervalos de confianza, estimados a partir dos erros típicos que co
rresponden a cada un deles. Como se sinalou en PISA, a media real de cada 
comunidade autónoma encóntrase nalgún dos puntos comprendidos no seu 
intervalo de confianza.

Cando as diferenzas obtidas polas comunidades autónomas chegan a ser es
tatisticamente significativas (non se superpoñen os seus respectivos interva
los de confianza) pode utilizarse a media total como un indicador sintético 
do funcionamento global da educación en cada unha delas, pero debe to
marse a media global con cautela, sobre todo cando as diferenzas entre co
munidades son inferiores a un nivel de rendemento, única unidade que per
mite ás avaliacións de diagnóstico describir que son capaces de facer, que 
dominio da competencia teñen os alumnos e alumnas que se encontran nese 
nivel.

Isto é o que acontece nos resultados das competencias, como pode comprobarse 
no gráfico seguinte, no que se recollen os da competencia matemática de 4.º de 
Primaria: a maioría das medias das comunidades encóntranse en diferenzas infe
riores a 40 puntos, equivalentes, aproximadamente, a medio nivel de rendemento.
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Niveis de rendemento

Nas avaliacións xerais de diagnóstico de 2009 e 2010 establecéronse 5 niveis 
de rendemento nas catro competencias avaliadas. En todos os casos, consi
derouse que os alumnos e alumnas que se encontran no nivel 1 de rende
mento teñen un dominio da competencia insuficiente para garantir que po
den afrontar con éxito os retos educativos posteriores da educación 
obrigatoria. Así mesmo, considerouse que os alumnos e alumnas que se en
contran no nivel 5 alcanzaron un rendemento excelente.

Os intervalos que separan un nivel doutro de rendemento oscilan nas avalia
cións xerais de diagnóstico, segundo as competencias, entre 75 e 80 puntos 
da escala centrada en 500. As puntuacións que separan o nivel 1 do 2 sitúan
se entre os 401 puntos da competencia social e cidadá de 4.º de Primaria e 
os 413 puntos da competencia matemática de 2.ª de ESO. O rendemento 
media da maioría das comunidades autónomas sitúase no nivel 3, en valores 
aproximados que non adoitan exceder os 480 e os 560 puntos en ambos os 
dous extremos.

A información sobre que caracteriza o dominio da competencia e das súas 
respectivas dimensións en cada un dos niveis de rendemento é unha das 
máis ricas, como se sinalou, das que ofrecen os «diagnósticos» realizados, 
sobre todo para a adopción de medidas aplicables aos procesos de ensino e 
aprendizaxe dos propios alumnos e alumnas que foron obxecto do estudo 
nos dous cursos académicos que lles quedan para completar a etapa educa
tiva na que se encontran, e aos alumnos e alumnas das cohortes que os se
guen. O lector interesado pode encontrar as descricións dos distintos niveis 
de rendemento nas catro competencias avaliadas en Primaria e Secundaria 
nas publicacións de resultados do Instituto de Avaliación (páxina web do 
INEE).

Niveis 1 Niveis <1 Niveis 2 Niveis 3 Niveis 4 Niveis 5

Navarra
Castela e León

Asturias 
A Rioxa 
Madrid

Cantabria
Aragón

Castela-A Mancha
Murcia

Cataluña
País Vasco
Andalucía

Galicia
C. Valenciana
Estremadura

Canarias
Baleares

Ceuta
Melilla

Media España
Total España
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Resultados nos dominios das competencias
A información dos niveis de rendemento ofrécese tamén para cada un dos 
distintos dominios das competencias. Como en PISA, esta información resul
ta da maior utilidade para o profesorado. Permite coñecer as fortalezas e 
debilidades do alumnado das distintas comunidades autónomas en cada un 
dos dominios das competencias, en comparación de cada comunidade, cos 
outros dominios da competencia ou o resultado media global. Na parte III 
volverase tamén sobre este asunto. Preséntanse a continuación, a xeito de 
exemplo, os resultados relativos obtidos na media de España para as dimen
sións da competencia matemática da EDG de 2009.

Factores asociados aos resultados
As avaliacións xerais de diagnóstico analizaron tamén as relacións existentes 
entre os resultados obtidos polos alumnos e alumnas e os posibles factores 
asociados. Como se sinalou en PISA, particularmente interesante é a relación 
entre resultados e as circunstancias sociais, económicas e culturais do alum
nado e as súas familias, xa que ofrecen unha información moi valiosa sobre a 
equidade.

Como se sinalou, tamén se consideran factores asociados aos resultados co
mo a organización e os recursos dos centros, os procesos educativos, o inte
rese e implicación das familias, os tempos dedicados á aprendizaxe, o clima 
escolar, o traballo de titoría, as prácticas pedagóxicas, os materiais didácti
cos empregados, os procedementos de avaliación e o liderado pedagóxico.

Destes factores, que se analizan na Parte III, recóllese neste apartado de re
sultados polo seu elevado interese a relación entre as puntuacións obtidas 
polos alumnos e alumnas e as expectativas de estudo expresadas polas súas 
familias. Como pode apreciarse no seguinte gráfico, os alumnos cuxas fami
lias esperan (e desexan) que os seus fillos e fillas cheguen a rematar estudos 
superiores universitarios, alcanzan puntuacións media entre 514 e 517 puntos 
nas catro competencias estudadas en 4.º de Primaria. Esta puntuación supe

Reprodución

Conexión

Reflexión

Números e operacións

A Medida

Xeometría

Trat. da información, azar e prob.

Procesos

Bloques de 
contidos
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ra en case 40 puntos (medio nivel de rendemento) a dos alumnos e alumnas 
cuxas familias esperan que rematen o Bacharelato ou un ciclo formativo de 
grao medio. A distancia nas puntuacións alóngase ata preto dos 80 puntos 
(un nivel de rendemento) se se consideran os resultados media dos alumnos 
e alumnas españois cuxas familias só esperan que rematen os estudos obri
gatorios. É preciso resaltar a importancia destas diferenzas segundo as ex
pectativas das familias nos resultados que obteñen os alumnos e alumnas a 
idades tan temperás como as que corresponden a 4.º de Primaria.

Como se vén insistindo neste informe, volverase tamén sobre a relación dou
tros factores ou as análises das diferenzas dos resultados (varianza) na Parte III.

Recursos en liña para o docente
Pódense consultar na páxina web do INEE:

http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.
html

•	 Avaliación Xeral de Diagnóstico 2010. Educación Secundaria Obrigatoria. 
Segundo curso. Informe de resultados.

•	 Avaliación Xeral de Diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto curso. 
Informe de resultados.

•	Avaliación Xeral de Diagnóstico 2009. Marco da avaliación.

Ata rematar os estudos obrigatorios
Ata rematar Bacharelato ou un Ciclo Formativo de F. Profesional
Ata rematar unha carreira universitaria

LING                              MAT                          MFIS                           SiC



Avaliación externa

65

5  
 As avaliacións de diagnóstico  
nas distintas comunidades autónomas
Coa promulgación da LOE en 2006, iniciouse o camiño das avaliacións ex
ternas do sistema educativo mediante a medición do rendemento nas com
petencias do alumnado. No articulado da norma educativa facíase referen
cia a dous tipos de avaliación, a que correspondía directamente á 
administración educativa central, Avaliación Xeral de Diagnóstico, comen
tada no apartado 4 deste manual, e as avaliacións de diagnóstico a desen
volver por cada comunidade autónoma, que se expón neste apartado.

Estas avaliacións comezaron mesmo antes que as elaboradas polo propio 
Ministerio. As comunidades máis pioneiras comezaron xa polo ano 2006 a 
realizalas nos cursos que marcaba a norma, e noutros cursos non indicados 
nesta.

Características das avaliacións de diagnóstico: semellanzas 
e diferenzas
Seguindo os artigos 21 e 29 da LOE, as avaliacións de diagnóstico establecé
ronse ao finalizar o segundo ciclo de Educación Primaria (4.º curso) e o se
gundo curso da ESO. Tívose en conta a avaliación das competencias básicas 
alcanzadas polos alumnos e alumnas, aínda que se verá que na práctica a 
avaliación de cada unha delas foi limitada, estendéndose só a unhas poucas 
competencias.

A avaliación de diagnóstico tiña un carácter formativo e orientador para os 
centros, e informativo para as familias e para o conxunto da comunidade 
educativa. De feito seguindo o texto normativo, as administracións educati
vas das comunidades autónomas debían:

•	Proporcionar os modelos e apoios pertinentes aos centros.

•	Considerar o carácter formativo e interno da avaliación.

•	 Regular a forma en que os resultados destas avaliacións de diagnóstico, así 
como os plans de actuación que se deriven destas, deban ser postos en 
coñecemento da comunidade educativa.

•	 Non utilizar os resultados para o establecemento de clasificacións dos cen
tros.

Tamén na práctica, cada administración foi cumprindo coa normativa esta
blecida con distintas interpretacións. A cuestión de proporcionar modelos e 
apoios pertinentes converteuse, na maior parte das comunidades do Estado, 
na elaboración de probas por parte destas administracións, o establecemen
to de normas para a elaboración de plans de mellora e, nalgún caso, a publi
cación de clasificacións de centros ou partes dela, contravindo a norma.
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As diverxencias máis significativas, aínda que se dispuxo máis adiante do 
modelo da Avaliación Xeral de Diagnóstico, foron ao respecto de:

•	Deseño: do centro (con modelos) vs. da administración educativa.

•	Amplitude: mostral vs. censual.

•	Aplicación e corrección: centro vs. avaliadores externos ou mixtos.

•	Formato: papel vs. dixital.

•	Periodicidade: ciclos vs. anuais.

•	Número de competencias.

A maior parte de probas, en canto a deseño, incluían estímulos máis ou me
nos de índole competencial (situaciónproblema) a partir dos que se elabora
ban unha serie de ítems, ou ítems sen contexto de referencia. Nestas probas, 
a maior parte de ítems son os de resposta pechada, de elección múltiple, 
aínda que se poden apreciar ítems de todas as tipoloxías referenciadas no 
apartado 7, Compendio de ítems, páx. 109.

Coa chegada da LOMCE, as avaliacións de diagnóstico deixaron de ser nor
mativas. A nova lei establece un novo paradigma que sitúa o alumnado co
mo principal foco da avaliación de dúas competencias clave nos cursos de 
3.º, 6.º de Educación Primaria, con carácter orientador, e ao finalizar 4.º da 
ESO e 2.º de Bacharelato cun carácter de certificación dos estudos como re
quisito indispensable para titular, tendo como foco principal as materias cur
sadas.

Este cambio de paradigma, aínda que non afectou de gran forma ao deseño 
das probas en 3.º e 6.º de Educación Primaria, enfróntase a posibles proble
mas técnicos e, especialmente, de validez externa dos resultados obtidos ao 
nivel individual.
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Comunidade autónoma Ano inicio Período CCL CM CIMFYN TICD CSC CAC CAA IEE

Andalucía 2007 Anual ● ● ●  

Aragón 2009 Anual ● ● ●  

Asturias 2007 Anual ● ● ●   

Baleares 2009 Anual ● ● ●

Canarias 2010 Anual ● ●

Cantabria 2010 Anual ● ●  

Castela-A Mancha Sen datos

Castela e León 2009 Anual ● ●

Cataluña 2009 Anual ● ●

Comunidade Valenciana 2006 Anual ● ● 

Estremadura 2010 Anual ● ●  

Galicia Sen datos

A Rioxa Sen datos

Comunidade de 
Madrid* 2006 Anual ● ●

Comunidade Foral de 
Navarra ** 2009 Anual ● ●

País Vasco 2009 Anual ● ●      

Rexión de Murcia 2008 Anual ● ● ●  

Táboa 8: Comparativa de avaliacións de diagnóstico nas comunidades autónomas (ano de ini
cio, periodicidade e competencias básicas avaliadas)

● (Avaliada sempre ou case sempre)  (Avaliada en poucas ocasións)

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística.

CM: Competencia Matemática.

CIMFYN: Coñecemento e Interacción co Mundo Natural e Físico.

TICD: Tratamento da Información e Competencia Dixital.

CSC: Competencia Social e Cidadá.

CAC: Competencia Artística e Cultural.

CAA: Competencia de Aprender a Aprender.

IEE: Iniciativa e Espírito Emprendedor.

Notas: A avaliación da Competencia en Comunicación Lingüística inclúe en moi
tos casos lingua estranxeira, inglés na maior parte de casos e en 2.º da ESO. 
Nalgún caso (p. ex.: Rexión de Murcia) cada ano van cambiando as competencias 
a xeito de ciclo, chegando a avaliar dúas competencias por ano.
*  Na Comunidade de Madrid existen outras avaliacións que non se denominan de 
diagnóstico: CDI en Educación Primaria desde 2005 e en ESO desde 2008.

**  Na Comunidade Foral de Navarra existen outras avaliacións que non se denomi
nan de diagnóstico desde 2004, pero non hai material liberado. Os primeiros ma
teriais liberados son da avaliación 2007 pero non os denominan Avaliación de 
Diagnóstico.
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Recursos en liña para o docente
Os docentes que desexen acceder ás probas de avaliación externa das dife
rentes comunidades autónomas e os diferentes organismos internacionais, 
poderán facelo a través da web do profesorado: http//www.anayaeduca-
cion.es

Na opción «Anaya explora», os docentes terán á súa disposición os recursos 
interdisciplinares, dentro dos cales poderán encontrar a ferramenta informá
tica das «Probas de avaliación externa».
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Nas distintas comunidades autónomas pode encontrarse información sobre 
as probas, os marcos teóricos e os informes de resultados, nalgún caso, nas 
seguintes ligazóns:

Comunidade autónoma Ligazón

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

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

Asturias, Principado de http://www.educastur.princast.es/ev_diag/index.htm

Baleares, Illas http://iaqse.caib.es/aval_6.htm

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

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

Castela-A Mancha http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/evaluacion-
educativa

Castela e León http://www.educa.jcyl.es/es/temas/calidad-evaluacion/avaliacións 
-diagnostico-castilla-leon

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

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

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

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

A Rioxa http://edurioja.es/evaluacionesexternas/

Comunidade de Madrid http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_
FA&cid=11425 
02934515&idConsejeria=1109266187254&idList-
Consj=11092654447 
10&idOrganismo=1142359975427&pagename=ComunidadMadrid 
/Estructura

Comunidade Foral de 
Navarra

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

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

Rexión de Murcia http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion= 
EDUCARM_EVALUACION&mode=visualizaAplicacionWeb&web= 
169&ar=1194&liferay=1&zona=EDUCARM
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6  
 Proceso de avaliación  
e deseño de probas de clase
O proceso de creación de probas de rendemento ten un alto grao de tecnifica
ción. Non obstante, é nalgúns manuais, e non en poucos foros, onde cada vez 
máis están a considerar as probas para uso na aula cun enfoque criterial. 
Sitúase o docente como creador, deseñador, das súas propias probas atenden
do a unha serie de criterios técnicos que poden mellorar a validez e fiabilidade 
das súas avaliacións, sexa nunha área determinada ou nunha competencia.

Antes de introducirnos nesa serie de criterios, tanto neste capítulo coma no 
seguinte, faise necesario establecer a definición dalgunhas cuestións que van 
aparecer ao longo destes capítulos. En primeiro lugar, a que nos referimos 
cando se fala de avaliación criterial ou de probas referidas ao criterio?

A avaliación criterial é aquela que se deseña para describir o desempeño 
dun individuo en relación cun conxunto de estándares asociados a un domi
nio de coñecemento claramente especificado. Así, a «medida» do rende
mento obtida mediante este tipo de probas significa sempre algo respecto 
ao dominio de coñecemento avaliado.

Diferénciase daquela que se utiliza nas escolas habitualmente, referida a te-
mas de coñecemento e onde, xeralmente, a «medida» do rendemento sig
nifica número de respostas acertadas do conxunto do tema. E, tamén, da
quela referida á norma; ao que coñece o individuo en comparación co seu 
grupo de referencia, o grupo normativo.

 Ilustración 4: Esquema coas fases da avaliación criterial.

1.  Análise do dominio 
de aprendizaxe

6.  Información e 
toma de decisións

5.  Realización 
da proba

3.  Elaboración do 
instrumento

4.  Revisión do 
instrumento

2.  Especificación do 
contexto de avaliación
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Non é obvio o establecemento dun proceso e o uso dunha serie de técnicas para 
achegar cada vez máis unha proba de clase ao que podería considerarse unha 
proba referida ao criterio. Así, en primeiro lugar, se describirá a continuación o pro
ceso para desenvolver este tipo de probas, onde cobra especialmente importan
cia o uso de táboas de especificacións desde calquera currículo de referencia.

Pasos para o deseño dunha avaliación referida ao criterio
No seguinte gráfico detállanse os pasos a dar para deseñar unha proba de 
avaliación de clase referida ao criterio. Como se aprecia, é un ciclo que xeral
mente comeza cunha cuestión bastante coñecida polo docente, como son 
os distintos dominios de aprendizaxe que avalía ao longo do curso, para fina
lizar coa información e toma de decisións sobre os resultados obtidos que, 
en xeral, pode levar consigo unha nova análise do dominio e dos métodos e 
modelos docentes asociados á instrución e avaliación.

1.  Análise e especificación do dominio de aprendizaxe a avaliar
Trátase de establecer estratexias para determinar a partir dos resultados de 
aprendizaxe (criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables ou 
indicadores de logro no contexto das normativas de currículo vixentes en 
España), que contidos e que procesos cognitivos destrezas psicomotoras ou 
niveis de desenvolvemento afectivoemocionais forman parte da avaliación. 
É dicir, analizar o dominio de aprendizaxe que vai ser avaliado. Habitualmente, 
nestas probas adoitan aparecer criterios relacionados co dominio cognitivo.

A especificación do dominio é unha das primeiras tarefas do proceso xeral 
de elaboración de probas. Por definición, o dominio educativo sería todo o 
conxunto de obxectivos, contidos, actividades didácticas e tarefas que cons
titúen o obxecto da educación, sexa de xeito xeral ou de determinados pro
gramas, pasando pola situación intermedia dos dominios establecidos no 
currículo oficial (Jornet e Suárez, 1989). Así, a definición do dominio educati
vo faise efectiva a partir do establecemento de obxectivos intrucionais. O 
establecemento dunha boa definición do dominio vai permitir que se poidan 
obter máis doadamente evidencias sobre a validez de construto e contido da 
proba que fai referencia a este e, consecuentemente, ás inferencias que se 
fan desde os resultados obtidos (Chatterji, 2003).

Os elementos que, en definitiva, van permitir mellorar a precisión da defini
ción do dominio educativo, poden ser os seguintes:

•	 Análise da aprendizaxe a avaliar desde unha taxonomía ou sistema de cla
sificación.

•	 Graduar inicialmente o nivel de aprendizaxe que se desexa observar a 
través de indicadores ou descritores concretos.

•	 Orientar a escritura de ítems, de forma que estes respondan á descompo
sición das diversas habilidades significativas contidas na aprendizaxe dunha 
tarefa, e que permitan a valoración de diversos niveis de aprendizaxe nesta 
(recoñecemento, comprensión, aplicación...).
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O logro do dominio por parte dos estudantes vai ter dous compoñentes, 
fundamentalmente: a) resultados de produto, que serían aqueles resultados 
finais ou resolucións dunha tarefa determinada; b) resultados de proceso, 
que serían aqueles resultados que demostrasen como un individuo completa 
unha tarefa ou resolve un problema. Por suposto, tamén se poden encontrar 
resultados mixtos, que combinen un tipo ou outro.

É importante sinalar que un dominio pode estruturarse de xeito xerárquico, 
aínda que interese que as aprendizaxes se pretendan integrar e non apre
hender de xeito inconexo. Neste nivel xerárquico adóitanse definir no noso 
contexto: fins educativos, obxectivos xerais de etapa, obxectivos xerais de 
área (se os houbese), criterios de avaliación e, por último, estándares de 
aprendizaxe avaliables (no contexto da lexislación actual española en materia 
de currículo) ou indicadores de logro.

Para realizar unha proba escrita sobre a competencia en Medida en 6.º curso 
de Educación Primaria, vanse escoller os criterios de avaliación de Matemá
ticas referidos a este bloque de contido dun currículo dunha comunidade 
autónoma. Destes, extraio uns indicadores de logro, máis específicos e ava
liables, e mesmo se podería especificar aínda moito máis.

Unha estratexia útil para orientar a escritura de ítems son as tablas de espe-
cificacións que, ademais, axudarán a determinar o peso de determinados 
contidos e procesos. Esta estratexia será explicada con maior detalle no 
apartado seguinte: Uso de táboas de especificacións. Vinculación co currícu-
lo (páx. 76 e ss.).

Criterio 1. Seleccionar os instrumentos e as unidades de medida para 
resolver situacións abertas e investigacións matemáticas e pequenos 
proxectos de traballo sobre medidas en diferentes ámbitos (natural, 
artístico, arquitectónico...).

–  Indicador A. Selecciona os instrumentos e as unidades de medida 
para resolver situacións abertas e investigacións matemáticas e 
pequenos proxectos de traballo sobre medidas en diferentes ámbitos 
(natural, artístico, arquitectónico...).

–  Indicador B. Analiza a exactitude e a precisión dun instrumento de 
medida.

Criterio 2. Operar coas unidades de medida en situacións escolares e 
sociais (organización de excursións, preparación de receitas...) para 
comparar, ordenar, estimar, medir e calcular, expresando os resultados 
na forma máis adecuada (complexa ou incomplexa).
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2.  Especificación das condicións e contexto da avaliación: proba, 
instrumento/s e escala/s asociadas a estes

Os resultados de aprendizaxe poden guiar a determinar o contexto da ava
liación, os criterios da proba que utilicemos para avaliar, os instrumentos e as 
súas escalas de medida asociadas (se as hai).

En definitiva, neste apartado pódese explicar a duración da proba, o número 
e tipo de preguntas que se van incluír, os materiais ou as ferramentas necesa
rios de apoio (p. ex.: uso da calculadora, uso de borradores, utilización de 
material de consulta...), os criterios de cualificación...

3.  Elaboración dos instrumentos e determinación de escalas
É hora de poñer mans á obra e de elaborar os instrumentos de avaliación e 
as súas escalas. En cada un destes instrumentos requírese dunha serie de 
técnicas que se desenvolverán no apartado 7. 

4.  Revisión dos instrumentos
Antes de comezar calquera proba de avaliación e do uso dos instrumentos, é 
conveniente probalos. Pódese facer algún ensaio ou pedir a un compañeiro 
que os probe. Ademais, tamén é conveniente relelos tras un período; seguro 
que se encontran formas de redactar preguntas que parecen menos claras 
do que, nun principio, parecían... É hora de depurar o instrumento.

5.  Realización da proba e avaliación da aprendizaxe
É recomendable ser escrupuloso no establecemento das condicións de 
proba que, previamente, xa se definiron no paso 2: todos os estudantes 
han de cumprir as mesmas condicións, salvo as adaptacións pertinentes, 
establecidas para determinados escolares. As instrucións que se proporcio
nan a cada alumno e alumna nunha proba determinada han de ser sempre 
as mesmas; se é necesario, redactaranse para axudar a manter o «guión» 

–  Indicador A. Opera coas unidades de medida en situacións escolares 
e sociais (organización de excursións, preparación de receitas...) para 
comparar, ordenar, estimar, medir e calcular expresando os resultados 
na forma máis adecuada (complexa ou incomplexa).

Criterio 3. Aplicar o coñecemento do sistema sesaxesimal para realizar 
cálculos con medidas angulares en situacións abertas e pequenas 
investigacións matemáticas en ámbitos reais.

–  Indicador A. Aplica o coñecemento do sistema sesaxesimal para 
realizar cálculos con medidas angulares en situacións abertas e 
pequenas investigacións matemáticas en ámbitos reais.
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establecido. Os criterios polos cales un alumno ou alumna vai ser avaliado 
deben ser claros e públicos.

6.  Información e toma de decisións
A última parte, pero non a menos importante. Os resultados de calquera ava
liación han de permitir que poidamos tomar decisións sobre como facilitar o 
proceso de aprendizaxe do alumnado, e como modificar a nosa práctica do
cente, ademais de monitorizar a evolución do proceso (carácter formativo).

Noutros casos levaranos a tomar decisións que afectan a promoción ou certi
ficación (carácter sumativo). Por suposto, de todo iso hanse de informar as 
partes interesadas. Se se seguiu este proceso, non será difícil vincular os re
sultados obtidos, a «medida» do dominio, aos criterios de avaliación que si
nala a normativa e xustificar así calquera posible reclamación. Un proceso 
como este asegura, fundamentalmente, a validez dos resultados e, como 
consecuencia, a súa fiabilidade debe ser alta.

Uso de táboas de especificacións.  
Vinculación co currículo
Cada proba construída desde o punto de vista da avaliación referida ao crite
rio ten unha matriz ou táboa de especificacións concreta.

Unha táboa de especificacións é unha estratexia para o deseño de probas de 
avaliación que consiste nunha táboa de dobre entrada, xeralmente, onde se 
especifica o contido e os procesos, así como o peso que van ter na proba 
(usualmente, en tanto por cen). Os resultados de aprendizaxe, descritores ou 
indicadores, clasifícanse na táboa de acordo a estas dúas dimensións.

A súa estrutura básica é a seguinte:

Proceso I Proceso II Proceso III …
Peso 

contido

Contido A a  %

Contido B b  %

Contido C c  %

… …

Peso proceso i  % ii % iii % … 100  %

A táboa é a ferramenta que guía a construción e a interpretación da proba. 
Ademais, é fundamental antes de escribir os ítems e éo tamén para a análise final.

Nunha táboa de especificacións, ao respecto dun dominio de aprendizaxe a 
avaliar onde xa se teñan determinados os criterios de avaliación, indicadores 
de logro..., débese:

•	Determinar os procesos.

•	Determinar os contidos.
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•	Clasificar os descritores, indicadores ou criterios de avaliación.

•	Determinar o peso relativo de cada contido e proceso.

•	Elaborar ítems (varios) específicos para cada descritor.

Determinar os procesos: uso de taxonomías
Quizais esta sexa unha tarefa ardua para un docente, xa que non se está afeito a 
traballar con procesos cognitivos ou diferentes taxonomías que os describen.

Os exemplos de especificación de procesos do dominio, xeralmente, fan uso de 
taxonomías. Estas taxonomías non son máis que sistemas de clasificación que os 
docentes e os construtores de probas poden usar para analizar e obter un coñe
cemento máis profundo dos tipos de condutas ou niveis de complexidade cog
nitiva que serán obxecto de avaliación (Chatterji, 2003).

Son importantes, xa que en función do tipo de proceso no que quede clasifi
cado un criterio de avaliación, indicador de logro ou estándar de aprendi
zaxe, se determinará o tipo de formato de ítem que máis se axuste. Por 
exemplo, os feitos memorizables poden avaliarse con formatos de resposta 
estruturada; o pensamento crítico e razoamento quizais sexa máis apropiado 
avalialo con cuestións abertas, etc.

Pódense abordar diversos sistemas ou taxonomías de obxectivos:

a)  Bloom et al. (1956) e o excelente desenvolvemento que sobre ela realiza 
Anderson et al. (2001). Esta taxonomía especifica 6 categorías de proce
sos: a) coñecer, b) comprender, c) aplicar, d) analizar, e) avaliar e f) crear. Así 
mesmo, Anderson et al. tamén definen uns niveis xerárquicos do tipo de 
coñecemento que engaden máis riqueza e complexidade á taxonomía:  
a) feitos, b) conceptual, c) procedemental e d) metacognitivo.

b)  Unha taxonomía funcional (Chatterji, 2003). Esta taxonomía recoñece 5 ca
tegorías principais de aprendizaxe cognitiva: coñecemento de feitos, apli
cación, habilidades de procedementos complexos, pensamento de alto 
nivel (análise, síntese e avaliación). Adicionalmente, ofrece categorías á 
parte para clasificar resultados actitudinais, condutas sociais e resultados 
motores.

c)  Jornet e Suárez (1989) propoñen os achegamentos de Reigeluth (1983) e 
Merrill (1983) que combinan tres niveis de categorización do rendemento 
(recordar, utilizar, encontrar) coa clasificación dos contidos en feitos, proce
dementos e principios.

Niveis:

•	 Recordar: rendemento que require que o estudante busque na memoria 
para reproducir, ou recoñecer, algún ítem de información que foi previa
mente almacenado.

•	 Utilizar: rendemento que require que o estudante aplique algunha abstrac
ción a un caso específico.

•	 Encontrar: rendemento que require que o estudante derive ou invente unha 
nova abstracción.
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Categorías de contido:

•	 Feitos: pezas de información arbitrariamente asociadas (nome propio, da
ta, acontecemento...).

•	 Procedementos: consecuencias ordenadas de pasos necesarios para con
seguir algún obxectivo, resolver algunha clase particular de problema ou 
obter algún produto.

•	 Principios: explicacións ou predicións de como suceden as cousas no mundo.

En TIMSS ou PIRLS, tamén na Avaliación Xeral de Diagnóstico, pódense en
contrar nas referencias proporcionadas en anteriores capítulos, a descrición e 
o uso de táboas de especificacións con distintos procesos segundo o domi
nio de avaliación.

Determinar os contidos
Os contidos son un elemento curricular ao que se está habituado na profe
sión docente. Os libros de texto están xeralmente organizados por unidades 
temáticas referidas a contidos homoxéneos e específicos, diferentes dos 
doutras unidades temáticas. 

Estes contidos poden estar especificados para unha materia ou área (caso 
das avaliacións de TIMSS) ou para unha determinada competencia ou des
treza (caso das avaliacións de PISA, a EGD realizada en España, e mesmo 
PIRLS cando avalía a comprensión lectora).

Así que, seleccionar os contidos, xeralmente, non comporta moitas dificulta
des. No exemplo onde se relacionaban os criterios e indicadores do dominio 
de Medida para 6.º de Educación Primaria, pódense encontrar contidos 
agrupados en tres categorías principais:

•	Sistemas métricos.

•	Sistema monetario.

•	O tempo.

•	Ángulos.
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Clasificar os descritores, indicadores ou criterios de avaliación
Unha vez determinada a estrutura básica da táboa de especificacións trátase 
de clasificar aqueles criterios de avaliación, indicadores de logro ou estánda
res de aprendizaxe avaliables nesta.

Esta é unha tarefa, tamén, pouco frecuente no deseño de probas de clase. 
Non se adoita estar afeito a chegar a un nivel de reflexión sobre o tipo de 
proceso e contido que encerra un determinado criterio de avaliación e as 
súas posibles especificacións en indicadores, estándares ou descritores. Na 
medida na que estes descritores fagan referencia a un verbo de acción e a un 
contido específico, será máis doada a súa clasificación. Existen currículos 
pouco desenvolvidos en termos cognitivos (por exemplo, se hai moitos es
tándares de aprendizaxe avaliables referidos a procesos de recoñecer, identi
ficar, recuperar, recordar ou comprender contidos) e isto vai limitar o uso que 
poidamos facer deles. Pola contra, hai currículos onde están representados 
todos os niveis de complexidade do pensamento, aínda que moitas veces 
carecen de especificidade e se terán que desenvolver descritores máis con
cretos e avaliables mediante ítems.

A xeito de exemplo, utilízanse os descritores da avaliación final de Educación 
Primaria para o bloque de contidos de Medida, mais coa introdución de ca
tro categorías de contido (sistemas métricos, sistema monetario, o tempo e 
ángulos) e dúas categorías de procesos (coñecer e reproducir, e aplicar e 
analizar).

Na táboa da páxina seguinte pódese apreciar, observando os descriptores 
dun e outro proceso, que están a diferente nivel de complexidade cognitiva. 
Os descriptores de coñecer e reproducir refírense a procesos de recupera
ción de información sobre medida, moi explícitos, que se traducirán poste
riormente en ítems de doada resolución por un alumnado minimamente 
competente. Non obstante, os descritores dun proceso como aplicar e anali-
zar implican xa a proposta de ítems de máis difícil resolución.

Con isto, xa se intúe que a medida obtida nunha proba deseñada con esta 
estratexia estará aliñada co nivel de logro nun determinado dominio de 
aprendizaxe, no caso do exemplo, Medida.
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Coñecer e reproducir Aplicar e analizar
Peso 

contenido

Sistemas 
métricos

Coñece as unidades do 
Sistema Métrico Decimal e as 
súas equivalencias: lonxitude, 
capacidade, masa, superficie 
e volume.

Elixe a unidade máis 
adecuada para a expresión 
dunha medida.

Utiliza as unidades do Sistema 
Métrico Decimal e as súas 
equivalencias: lonxitude, 
capacidade, masa, superficie e 
volume.

Expresa en forma simple a 
medición de lonxitude, 
capacidade ou masa dada en 
forma complexa, e viceversa.

Utiliza as equivalencias entre as 
medidas de capacidade e 
volume.

Suma e resta medidas de 
lonxitude, capacidade, masa, 
superficie e volume en forma 
simple dando o resultado na 
unidade determinada de 
antemán.

Compara e ordena as medidas 
dunha mesma magnitude.

Compara superficies de figuras 
planas por superposición, 
descomposición e medición.

a  %

Sistema 
monetario

Coñece a función, o valor e as 
equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes 
do sistema de moeda única 
da Unión Europea.

Utiliza as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do 
sistema de moeda única da 
Unión Europea para resolver 
problemas tanto en situacións 
reais como figuradas.

b  %

O tempo Coñece as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relacións: segundo, minuto, 
hora, día, semana e ano.

Le en reloxos analóxicos e 
dixitais.

Resolve problemas da vida diaria 
utilizando as medidas temporais 
e as súas relacións.

c  %

Ángulos Coñece as unidades do 
sistema sesaxesimal de 
medida de ángulos e as súas 
relacións: grao, minuto e 
segundo.

Realiza equivalencias e 
transformacións entre horas, 
minutos e segundos.

Resolve problemas realizando 
cálculos con medidas angulares.

Mide con instrumentos de 
medida: lonxitudes, ángulos, 
tempo (transportador, regra...)

d  %

Peso 
proceso

i  % ii % 100  %
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Determinar o peso relativo de cada contido e proceso
Sobre este punto, en moitos foros de formación docente pregúntase quen esta
blece eses pesos e con que criterio. Sobre isto, hai unha resposta sinxela para a 
primeira cuestión: que debe ser o deseñador ou deseñadores da proba? Para o 
caso do deseño dunha proba de aula, o docente, ou departamento ou ciclo, 
se é o conxunto de profesores destes órganos de coordinación docente os 
que deseñan a proba.

Non parece tan obvia a segunda das cuestións: con que criterio se asignan 
pesos aos diferentes contidos e procesos?

–  No caso de avaliacións externas, o criterio adoita ser a dificultade do proce
so e a madureza da poboación á que vai dirixida a avaliación. É habitual car
gar de máis peso procesos máis elementais ou sinxelos en alumnado con 
menor desenvolvemento cognitivo, ben por madureza (por exemplo, alum
nado de 4.º de Ed. Primaria), ben por condicións socioeconómicas desfavo
rables (como fai a IEA en PIRLS Literacy). Pola contra, adóitase dar máis peso, 
paulatinamente, a procesos cognitivos de máis alto nivel conforme nos ache
gamos a idades de final de Educación Secundaria Obrigatoria ou Bacharelato. 
En cuestión de contidos, a IEA, por exemplo, asigna maiores pesos na proba 
a contidos que se traballan máis a nivel formal, de currículo, nos distintos 
países onde se dedica máis tempo de instrución.

–  No caso das probas de clase ou avaliacións internas, deberíase seguir a 
estratexia da IEA, e aliñar o noso proceso de instrución na aula co de ava
liación. De tal forma, se se dedica máis tempo a determinados contidos e/
ou procesos (en forma de actividades ou exercicios), así debería reflectirse 
na proba. Mesmo existe algunha suxestión do uso de táboas de especifica
cións como elemento de programación na aula (Fives e DiDonatoBarnes, 
2013, páx. 6).

Imaxinemos a táboa do exemplo anterior co dominio de Medida para 6.º de 
Educación Primaria. Pódese determinar que se vai dedicar algo máis de peso 
na proba a cuestións de aplicar e analizar; e polo seu peso no currículo, algo 
máis ao sistema métrico, un pouco menos a ángulos e o resto, a repartir entre 
sistema monetario e tempo. Os pesos na táboa quedarían como segue:

Coñecer e reproducir Aplicar e analizar Peso contido

Sistemas 
métricos

descritores descritores 35  %

Sistema 
monetario

descritores descritores 20  %

O tempo descritores descritores 20  %

Ángulos descritores descritores 25  %

Peso proceso 35  % 65  % 100  %
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Elaborar ítems específicos para cada descritor
Unha vez obtida a táboa de especificacións, cos descritores clasificados e 
asignados os pesos tanto a procesos como a contidos, trátase de escribir os 
ítems. Nalgunhas avaliacións, as máis competenciais, tamén se acompañan 
de estímulos que contextualizan, nunha situación determinada, o contido 
dos ítems. Noutras, simplemente, elabóranse ítems referidos aos descritores 
da táboa. No capítulo seguinte abórdase toda a cuestión referida a estímulos 
e ítems. Simplemente aquí recórdase como se procede na escritura de ítems, 
un proceso que require de práctica, paciencia e concentración.

A relación entre descritorítem non é simétrica:

Esta cuestión pode complicar o feito de realizar unha proba que cubra todo 
un dominio, especialmente naqueles que hai un número elevado de descri
tores por abranguer moitos contidos e procesos. Este é o caso da avaliación 
de grandes dominios, como a Competencia Matemática en PISA, ou as 
Ciencias en TIMSS... Nos capítulos previos dedicados ás avaliacións da IEA 
ou PISA explícase o proceder destas organizacións cos deseños matriciais. 
Estes deseños están xustificados desde o punto de vista da avaliación dun 
sistema educativo, estimando (cun determinado erro de medida) o rende
mento do alumnado dun país, ou rexión, nunha determinada competencia.

No caso de probas de clase, este achegamento non é posible por dúas ra
zóns:
a) o obxectivo adoita ser a avaliación individual do escolar; 
b)  non se teñen os procedementos técnicos nin a preparación psicométrica, 

porque non o esixe a profesión, para elaborar probas paralelas e equiva
lentes, e establecer sistemas de ancoraxe6 entre estas formas paralelas pa
ra escalalas.

Realizaranse, polo tanto, probas de deseño único cun número específico de 
ítems asociados aos descritores que se manexen.

6  Un obxectivo importante nas avaliacións externas é a comparación ao longo do tempo (nas 
sucesivas edicións), polo que só se liberan parte dos materiais que configuran a proba e nunca 
unha proba completa. Unha parte importante da proba repítese dunha edición a outra. A estes 
ítems denomínaselles ítems de ancoraxe.

Cada ítem ha de avaliar só un e nada máis que un descritor; é a unidade 
mínima de medida. Pero cada descritor pode ser avaliado, e debería 
selo, con máis dun ítem.

Tense que equilibrar, polo tanto, o tempo que se considera apropiado 
para realizar unha proba deste tipo, o número de ítems que como 
consecuencia se vai determinar e o número de ítems formulado por 
descritor.



Avaliar un descritor só cun ítem non vai proporcionar unha medida precisa 
do dominio, pero contamos coa vantaxe na avaliación ordinaria de avalialos 
en sucesivas probas e, mesmo, con diferentes instrumentos de medida: ou
tra proba obxectiva, unha rúbrica, unha lista de cotexo... Se polo menos se 
poden escribir dous ítems para cada descritor, estaremos, obviamente, en 
mellores condicións para avaliar de forma máis precisa o dominio de apren
dizaxe.
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7  
  As unidades de avaliación: estímulos e ítems

Que características conforman unha boa unidade  
de avaliación?
Unha unidade de avaliación é o conxunto de estímulos e os seus ítems aso
ciados que xiran ao redor dunha temática concreta. Xeralmente, aínda que 
varía segundo a organización que promove a avaliación e a competencia ava
liada, un estímulo ten asociados un mínimo de cinco ítems. Quince ou máis 
ítems, nalgún caso, de estímulos textuais onde se avalía a comprensión lec
tora.

Así, os ítems dun estímulo nunha mesma unidade de avaliación deberían cu
brir todo o rango de dificultade, que é, practicamente, o mesmo que dicir 
que deben representar todos os procesos cognitivos especificados no marco 
teórico. Cada ítem dentro da unidade de avaliación debe ser independente 
dos outros, isto quere dicir que a súa resolución nunca debe depender da 
resolución previa doutro ítem. A independencia é un requisito técnico indis
pensable.

En estímulos textuais, os ítems han de referirse ás características principais 
do texto, non a anotacións ou información á marxe.

Os estímulos
As preguntas dun cuestionario de rendemento, polo xeral, non se presentan 
illadas, senón formando grupos baixo unha presentación textual e/ou gráfica 
común chamada estímulo, que presenta ao alumno unha situación cotiá co
mo as que se poden encontrar na vida real. Na medida que a proba teña un 
carácter máis competencial, os estímulos adoitan ter máis complexidade 
chegando a presentar verdadeiras situacións problema a resolver cunha serie 
de ítems.

No caso da comprensión lectora normalmente son textos, mais tamén po
den ser trípticos, esquemas, documentos oficiais, etc. Esta presentación 
permite minimizar o efecto dos cambios de contexto das preguntas e, tamén, 
posibilita que o estímulo común poida ser mellor explotado. Pódense incluír 
gráficos, planos, medidas, cómics, etc. En competencias que non se baseen 
fundamentalmente no texto como elemento principal de partida, pódense 
encontrar estímulos ou inspiración en: 

•	Compras, incluíndo anuncios;

•	 obxectos reais e a súa embalaxe (comida, bebidas), ingredientes, materiais, 
xardín, fogar, medicinas, produtos de limpeza...; cociña e comida (receitas);

•	 o mundo da música ou do cine (entradas, carteis, créditos, programas...);

•	 o mundo do deporte (clasificacións, resultados, sorteos, equipaxes, datos...);
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•	panfletos de calquera temática;

•	mapas e guías;

•	manualidades, afeccións; información financeira;

•	información sobre edificios, xardíns, campos de deporte, parques...;

•	información sobre vacacións e viaxes;

•	materiais de traballo, se se ve apropiada;

•	fotos con texto ao pé ou sen texto.

É importante entender que o estímulo ou contexto de partida pode crearse a 
partir de varios elementos e, polo tanto, podemos deseñalos para que se 
adapten ás preguntas que imos realizar en referencia aos descritores. Non 
necesariamente ten que ser idéntico a algo que encontrásemos na vida real. 
De feito, na maior parte de ocasións, os estímulos baseados en elementos 
da realidade adoitan ser complexos e requiren dunha simplificación tanto en 
estrutura coma en información textual e gráfica.
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Ilustración 5: Estímulo de PISA – Lectura 2009. Fonte: MECD. A lectura en PISA 2009. Marcos e 
probas de avaliación, 2010, páx. 69 (url: http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/interna-
cional/lectura-en-pisa.pdf?documentId=0901e72b8072f8d9)



Avaliación externa

87

O alumnado actual está inmerso nun mundo de información a través de 
Internet, polo que gran cantidade de información á que se enfrontan está 
nese ámbito. Podemos empregalo como un recurso moi rico de estímulos 
que ademais permite interactividade en moitos casos.

Ilustración 6: Estímulo e un ítem por ordenador. PISA 2015 – Ciencias. Fonte: INEE. Preguntas 
PISA por ordenador. (url: http://educalab.es/inee/evaluacionesinternacionales/preguntaslibe
radaspisapiaac/pisaporordenador).

Recomendacións para a selección de estímulos
Para escoller un estímulo, habemos de ter en conta, especialmente cun enfo
que máis competencial, que debe:
•	 Conectar ou contextualizar a competencia ou área no mundo real. O con

texto e o realismo fan a proba máis interesante para o alumnado.

•	 Facer que as preguntas (ítems) teñan un propósito e se aliñen cos requisi
tos do marco teórico que se definiu previamente.

•	 Facer que os ítems sexan máis interesantes e atractivos visualmente para os 
alumnos e para as alumnas.

•	 Permitir extraer un número de preguntas, configurando así unha unidade 
de avaliación completa.

Os estímulos, en definitiva, han de ser ricos en canto aos matices que pro
porciona a información que conteñen e presentar un reto óptimo para os es
tudantes. De nada serve poñer un texto complexo ou calquera outro ele
mento do mundo real cheo de información, con anotacións marxinais, letra 
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pequena, códigos visuais abstractos... Neste sentido, tamén é importante 
atender á accesibilidade e a equidade que proporciona a información, non 
todos os alumnos son igual de sensibles ao mesmo tipo de contido desa in
formación (p. ex.: poñer un estímulo que fale sobre videoxogos de certo tipo 
pode discriminar a favor dos alumnos en detrimento das alumnas).

Que se debe evitar nun estímulo?
En xeral, un estímulo non debería:
•	Formular retos artificiais ou engadidos.

•	Ofender ou molestar.

•	 Presentar situacións traumáticas (accidentes de coche, violencia...) ou ex
poñer información sobre sexo, relixión, política ou outros asuntos que se
xan emocionalmente conflitivos ou condutas non desexables (malas con
dutas: violencia, racismo, inmoralidade ou irresponsabilidade, indución ao 
consumo de drogas, alcohol ou outras condutas potencialmente perigosas; 
linguaxe basta).

•	 Esperar demasiado ou moi pouco dos estudantes; por exemplo, para alum
nos e alumnas de máis idade, que os faga pensar que o estímulo é para 
nenos pequenos.

•	 Por último, débese evitar que a información que presenta se basee nun 
coñecemento pouco ou nada familiar.

En textos, particularmente, débense evitar tanto textos cuxa base sexa un 
coñecemento pouco difundido, coma aqueles que proporcionan un coñece
mento tan xeral ou coñecido que a maioría dos estudantes xa o posúe. É ha
bitual poñer textos de programas de televisión, series ou clásicos da literatu
ra (p. ex.: O Principito, na páxina seguinte). Estes textos, cando o que se 
pretende medir é a comprensión lectora, producen claramente un nesgo; en 
moitos casos, a un alumno ou unha alumna non lle fai falta ler o texto para 
contestar a determinadas preguntas que sobre este se fan. Tamén se debe
rían evitar textos que son aburridos, pola temática formulada.
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Ilustración 7: Texto de temática coñecida para a avaliación da Comprensión Escrita. Fonte: 
Avaliación de Diagnóstico 2013, 4.º Ed. Primaria – Comunidade Valenciana.

En resumo, á hora de valorar un estímulo para a súa posible selección, 
debemos atender aos seguintes indicadores:
. Grao no que reflicte o mundo real.
. Grao de adecuación cultural.
. Grao de adecuación lingüística.
. Grao de interese para o grupo diana.
. Grao de dificultade.
. Dereitos legais (copyright, licenza libre de diversos tipos...).



90

Tipos de estímulos textuais para a comprensión lectora
Na avaliación da comprensión lectora é habitual utilizar textos. A clasificación 
destes en distintos xéneros é algo que todo docente coñece e domina, xa 
que é un dos aspectos tratados desde o punto de vista curricular. Non obs
tante, téndese neste tipo de avaliacións a escoller textos de tipo narrativo.

Pódense incluír máis tipoloxías de textos, dependendo do nivel educativo, 
en función de:

A súa finalidade ou propósito
–  Textos literarios, entre os que se encontran os narrativos, os líricos e os dra

máticos.

–  Textos publicitarios.

–  Textos xornalísticos.

–  Textos xurídicoadministrativos.

Ou outras clasificacións máis comunmente usadas como a exposta no marco 
da avaliación de 3.º curso de Ed. Primaria (MECD, 2014, páx. 24):

–  Narrativos.

–  Descritivos.

–  Expositivos.

–  Instrutivos.

Ou a utilizada no marco teórico de PIRLS, exposta no apartado 2, PIRLS: 
Progreso no estudo internacional da competencia lectora, páx.29 deste do
cumento, que divide os textos segundo o seu propósito: experiencia literaria 
e de adquisición e uso de información.

En función da súa estrutura

Unha clasificación moi común é a utilizada pola OCDE na avaliación da com
prensión lectora en PISA. Segundo esta organización, os textos divídense en 
continuos, descontinuos ou mixtos.

No apartado 4, na sección A avaliación da comprensión lectora, descríbense 
ambos os dous tipos de texto. Valla aquí un exemplo de cada, un texto con-
tinuo e outro descontinuo.
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Ilustración 8: Texto de tipo continuo. Fonte: Avaliación de Diagnóstico 2007, 2.º da ESO – 
Andalucía. 
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Ilustración 9: Texto de tipo descontinuo. Fonte: Avaliación de Diagnóstico 2007, 2.º da ESO – 
Andalucía.
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Estratexias para a análise dos textos
Resulta interesante poñer en práctica un par de estratexias á hora de extraer 
con maior facilidade ítems asociados a estes. Estas estratexias permiten, dun 
xeito formal, detectar os elementos de calquera tipo de texto que resultan 
máis relevantes, así como aspectos da súa estrutura que poden utilizarse pa
ra varrer todos os procesos da comprensión lectora: desde procesos de iden
tificación de información explícita, ata aqueles de xuízo e valoración da infor
mación proporcionada.

O mapa de texto

O mapa de texto é unha estratexia que permite identificar os elementos 
esenciais de calquera texto, independentemente da súa tipoloxía. Case to
dos os textos, especialmente os narrativos ou os informativos, teñen uns ele
mentos comúns.

Textos de ficción

Exemplo de texto: Nunca máis comerei tomates.

Tema: alimentación, importancia de comer de todo, ver as cousas 
desde outro punto de vista.

Feitos principais: Tolola non quere comer certos alimentos; Juan 
cámbialles o nome orixinal por outro fantástico; Tolola empeza a 
comer todo o que non lle gustaba; Tolola entra no xogo, e por propia 
iniciativa, crea un novo nome.

Personaxes principais: Xoán, Tolola (irmáns).

Contexto: Na mesa, á hora de cear (nun fogar).

Características da linguaxe: vocabulario de alimentos, uso da 
metáfora, nomes de lugares (Fuji, Groenlandia, Xúpiter, Lúa), 
exclamacións e interrogantes, sereas.
(Texto proba da Avaliación de Diagnóstico en Competencia en Comunicación Lingüística, 
2013).
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A análise estrutural
Ademais dos mapas de texto, tamén axuda a realización dunha análise estru
tural dos textos. Neste caso, non adoita haber unha estrutura común, aínda 
que se compartan certas características segundo a tipoloxía de textos. Por 
exemplo, os textos narrativos adoitan ter unha introdución, un nó e un des
enlace; mais non sempre. Seguindo co exemplo da lectura anterior (Nunca 
comerei tomates) preséntase a análise da súa estrutura.

Textos de non ficción

As características principais que deben analizarse son:

Propósito: exposición, argumentación, crítica...

Tema: descrición do tema principal do texto.

Contido: descrición xeral do contido do texto, os trazos máis 
fundamentais.

Estrutura: mapa de estrutura dese contido, relacións xerárquicas nos 
conceptos...

Características da presentación: prosa ou non, se ten ilustracións e 
diagramas con anotacións...

Características da linguaxe.

INTRODUCIÓN

NÓ

DESENLACE

Tolola: come eses alimetos

Tolola: pide comer tomates

Xoán: di que non comerán ningún deses alimentos

Metáfora 1: cenorias  varas máxicas de Xúpiter

Metáfora 3: puré de pataca  anaquiño de nube do monte Fuji

Metáfora 2: chícharos gotas verdes de Groenlandia

Metáfora 4: varas de peixe bocadiños de mar (comida das sereas)

E desde logo, nunca xamais comerei tomates

Tolola: enumera os alimentos que non lle gustan e non come

Metáfora 5: tomates chorros da Lúa
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Ítems

Que é un ítem?
O ítem é a unidade mínima de medida dunha proba. Nunha unidade de ava
liación poden presentarse ítems de distinta tipoloxía, como posteriormente 
se verá, pero todos eles están vinculados a un estímulo, un contexto determi
nado. Noutras probas, os ítems non dependen dun estímulo concreto. En 
calquera dos dous casos, os ítems son independentes uns doutros, a resolu
ción dun deles non ha de influír na doutro. 

O obxectivo dun ítem é obter unha conduta observable e claramente inter
pretable (debe ser capaz de discriminar). Da resposta que proporciona un 
individuo debe poder inferirse, cun grao suficiente de fiabilidade e validez, 
un nivel de dominio da competencia.

Estrutura dun ítem
Un ítem consiste nun reactivo (tronco) e unha forma prescrita de resposta. 
Nos ítems de elección múltiple, un tipo de ítem moi coñecido de resposta 
pechada, os compoñentes que o configuran son:

Tronco: parte inicial do ítem na que se especifica a tarefa. Pode ser 
unha pregunta, instrucións, unha frase incompleta, unha situación da 
vida real, etc.

Opcións ou alternativas: son todas as alternativas de resposta dun ítem.

Clave: é a resposta correcta das alternativas dadas.

Distractores: son as respostas incorrectas das alternativas dadas.

ESTÍMULO
Achégase o aniversario de Lois e na súa casa 
están moi atarefados coa preparación da festa. 
Lois quere convidar os seus amigos e amigas á 
súa casa o próximo venres, que é o día do seu 
aniversario. Cumprirá 10 anos.

1. Lois vai cumprir 10 anos, cantos meses cumprirá?

a) 12 meses
b) 108 meses

d) 145 meses

d) 120 meses
ÍTEM

troncodistractores

alternativas

clave

A preparar a festa!
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Tipos de ítems
Existe unha tipoloxía de ítems moi diversa que pode servir a diferentes pro
pósitos. Algunhas tipoloxías son máis adecuadas que outras para determina
dos procesos e/ou competencias.

Atendendo ao tipo de resposta que se ha de proporcionar, clasifícanse en 
dous grandes grupos (existen outras clasificacións):

•	 Ítems de resposta pechada ou estruturada, onde a resposta se proporcio
na ao individuo no propio ítem.

– De resposta alternativa simple ou binaria (si/non; verdadeiro/falso).

– De resposta alternativa múltiple ou elección múltiple.

– De resposta de elección múltiple complexa.

– De resposta de asociación ou variantes (como a ordenación).

•	 Ítems de resposta aberta, onde a resposta a ten que proporcionar o indi
viduo.

– De resposta curta ou simple.

– De resposta longa.

Ítems de resposta pechada ou estruturada

Nos ítems de resposta pechada, a resposta aparece no propio ítem, o indivi
duo só ten que elixir a resposta ou respostas correctas. Esta característica 
simple é a que permite distinguir esta clasificación doutras ao noso modo de 
ver máis confusas ou con categorías superpostas. Mesmo nos ítems de aso
ciación ou de ordenación nos que se pide que se escriba un número ou se 
faga unha frecha, realmente a resposta está prefixada, non se sae dun patrón 
único que coñece o suxeito previamente.

Na seguinte táboa exponse un exemplo clásico de cada un dos tipos de 
ítems de resposta pechada.
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•	Resposta alternativa simple

A lámpada inventouna Thomas Alva Edison. SI  NON 

•	Resposta alternativa múltiple

Quen inventou a lámpada?

a) Johannes Gutenberg

b) Thomas Alva Edison

c) Albert Einstein

d) Alexander Graham Bell

•	Resposta de asociación

Johannes Gutenberg	 •	 •	 Teoría da relatividade

Thomas Alva Edison	 •	 •	 O teléfono

Albert Einstein	 •	 •	 A imprenta

Alexander Graham Bell	 •	 •	 A lámpada

Pierre de Fermat	 •

•	Resposta de elección múltiple complexa

Sinala cunha aspa na casa correspondente cales das seguintes afirmacións son 
certas:

  A teoría da relatividade desenvolveuna Albert Einstein xunto con Thomas 
Alva Edison.

 A lámpada inventouna Thomas Alva Edison.

 Thomas Alva Edison inventou o fonógrafo.

Táboa 9: Tipoloxía de ítems de resposta pechada e exemplos.
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Ítems de resposta aberta, construída ou elaborada
Nos ítems de resposta aberta non existe unha resposta á vista do individuo, 
toda resposta a ha de proporcionar. Moitas veces, clasifícanse os ítems de 
resposta aberta curta como ítems de resposta semiaberta porque hai unha 
resposta única válida... Tamén nos de resposta aberta, só que o seu desen
volvemento e corrección son máis complexos.

En todos estes ítems débense elaborar guías de corrección ou valoración que 
determinen o que é correcto ou non, e en ítems de resposta máis complexa, 
considerar tamén a posibilidade de respostas parcialmente correctas.

•	Resposta elaborada curta
Cita dous inventos de Thomas Alva Edison:

•	Resposta elaborada longa
Que supuxeron os inventos de Thomas Alva Edison na súa época?

Táboa 10: Tipoloxía de ítems de resposta aberta e exemplos.

Escritura de ítems
A escritura dun ítem e a súa inclusión dentro do conxunto da proba debe 
permitir a medida do rendemento dos alumnos e das alumnas na competen
cia avaliada.

Crear un ítem de forma illada pode ser relativamente sinxelo. Crear un 
conxunto de ítems que se adapten aos descriptores establecidos na táboa 
de especificacións e ademais nun número elevado xa non é tan sinxelo. A 
isto engádese a posibilidade de utilizar estímulos, co que se complica a re
dacción, xa que hai que facela nun determinado contexto.

En definitiva, para construír un ítem, debemos ter, polo menos:

–  Coñecemento en profundidade dos contidos da materia a avaliar.

–  Coñecemento dos descritores de cada dominio ou proceso cognitivo.

Estes dous puntos son os que definen a táboa de especificacións dunha pro
ba e, polo tanto, é o elemento de partida para comezar a creación e constru
ción de preguntas de xeito organizado.

Pódense establecer diversos criterios que aseguren a calidade na formula
ción dos ítems que ofrecen elementos axustados ao tipo de material didácti
co utilizado, o programa, o nivel requirido. Pódense combinar diversas regras 
de xeración segundo sexa o propósito do ítem en cuestión. É conveniente 
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comezar por unha elección razoada do tipo de ítem a utilizar en cada caso, 
atendendo ao nivel cognitivo que se require.

Suxestións de escritura para todos os ítems

Hai catro regras principais que todo ítem que se vaia escribir debe cumprir:
1.  Cada ítem debe ser deseñado para medir só o resultado seleccionado do 

dominio.
2.  Os ítems deben provocar as execucións desexadas do xeito máis directo 

posible.
3.  Cada ítem debería referirse a unha soa cuestión ou concepto, cunha res

posta correcta clara ou mellor opción.
4.  Os ítems non deben proporcionar pistas gramaticais, ou de calquera outro 

tipo, á persoa que contesta.

Respecto ás suxestións de procedemento á hora de formular ítems, destá
case:
a.  Formulación lingüística: redactar ítems claros, sintéticos e construídos co

rrectamente no sentido lingüístico. Igualmente débense formular en forma 
de pregunta e en forma positiva. Utilizar sempre o formato de resposta 
correcta ou mellor resposta. Situar toda a información dun mesmo ítem 
nunha mesma páxina, doadamente abarcable coa mirada.

b.  Resolución: minimizar o tempo que necesita o estudante para a lectura e 
comprensión do ítem. E, na medida do posible, explicitar o tempo de re
solución deste.

c.  Revisión: dispoñer de tempo para realizar a revisión dos ítems nos seus 
diversos aspectos (formulación, contido e puntuación).

Respecto ás suxestións de contido:
a.  Formulación: contidos importantes ou significativos, utilizar o tipo de ítem 

máis adecuado para cada caso, adaptar as cuestións aos niveis de habili
dade dos suxeitos e o propósito do test (p. ex.: uso de vocabulario com
prensible) e evitar ítems baseados en opinións.

b.  Facilidade/dificultade: evitar o coñecemento superespecífico; o nivel de di
ficultade do ítem debe determinarse, segundo o que se precise, para lograr 
unha congruencia ítemobxectivo. En definitiva, evitar engadir ao ítem difi
cultade irrelevante.

No apartado seguinte proporciónase un compendio dos distintos tipos de 
ítems con exemplos, vantaxes e inconvenientes e claves para a súa redac
ción. Antes de abordalo, trataranse dous últimos aspectos para a escritura de 
ítems: a especificación a nivel de ítem e a puntuación, consideración do azar 
e establecemento de puntos de corte.

Especificacións a nivel de ítem
Unha das ferramentas que máis axuda a xerar ítems aliñándoos co seu descri
tor é a táboa de especificación do ítem. Esta táboa vai permitir xerar, tamén, 
ítems das mesmas características dun xeito moito máis rápido e sistemático.
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Fonte: MECD. Marco xeral de avaliación de 3.er curso de Ed. Primaria, 2014, páx. 58.

Exemplo do marco da avaliación de 3.º curso de Educación Primaria do Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte, aparece un exemplo de especificación ao nivel do 
ítem. Existe outro tipo de especificacións, onde se referencia para un ítem o obxecti
vo, descritor, estándar de aprendizaxe avaliable... de referencia, a estrutura visual do 
ítem (instrucións e modo de presentarse as opcións), as características do estímulo, 
características opcionais e exemplo.
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Como puntuar os ítems, a consideración do azar 
e o establecemento de puntos de corte

Como puntuar os ítems

Na maior parte de probas externas existe un criterio xeneralizado para pun
tuar os distintos tipos de ítems. En xeral:

–  Para ítems de resposta pechada: adoitan puntuarse como 0 puntos para a 
resposta incorrecta e 1 punto para a resposta correcta. Nun ítem de orde
nación ou asociación, quizais o máis complexo de puntuar, considérase co
rrecto que se dese toda a orde ou asociación correcta, sen erros.

–  Para ítems de resposta aberta: existe unha maior variabilidade e todo de
pende do complexa que chegue a resultar a posible resposta.

•	  En respostas curtas: adoita puntuarse como 0, resposta incorrecta; 1, res
posta correcta.

•	  En respostas longas: adoita puntuarse como 0, resposta incorrecta; e a 
resposta correcta como un 1. Aínda que, xeralmente, se inclúen respostas 
parcialmente correctas, valoradas con 1 punto; e totalmente correctas, 
con 2 puntos. Mesmo, como acontece en PIRLS, dous niveis de resposta 
parcialmente correcta, con 1 e 2 puntos; e un nivel de totalmente correc
to, 3 puntos.

A decisión de considerar respostas parcialmente correctas debe estribar na 
dificultade e complexidade da resposta; non na consideración de ser máis 
condescendente con alumnos que poidan facelo ben ou mal. Os ítems han 
de poder discriminar, pola contra non serven de nada; e, sobre todo, teñen 
que achegar información. Nalgunha ocasión creáronse niveis de resposta 
parcialmente correcta e non funcionaron, simplemente dábanse respostas 
totalmente correctas ou incorrectas, a habilidade, en definitiva, ou lográbase 
ou non se lograba, non era o suficientemente complexa como para estable
cer eses tres niveis de desempeño pensados inicialmente.

Sumando os puntos alcanzados en cada ítem, deberíase obter unha puntua
ción directa no dominio. Esta puntuación non debe sumar dez puntos sem
pre... Que pasaría en países onde non utilizan unha cualificación numérica de 
0 a 10 como en España? A puntuación nunha proba debe ser independente 
da cualificación. Cada docente ou equipo de docentes establecerá criterios 
de como aliñar a puntuación cun sistema de cualificación.

A consideración do azar

Outro dos aspectos que preocupan nalgunhas probas é a consideración do 
azar. Pode ser de interese en probas finais ou de certificación, especialmente 
dalgunhas profesións. No ámbito das avaliacións internacionais non se consi
dera o efecto do azar, polo menos a priori7.

7   Si na revisión empírica dos ítems onde poden chegar a eliminarse algúns deles en aplicación 
da Teoría de Resposta ao Ítem, se se observa un alto índice de adiviñación.
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Non obstante, se se quixese considerar, aplícase unha fórmula sinxela que 
depende do número de opcións ou alternativas que presenten os ítems. É 
dicir, non é válida para ítems con distinto número de alternativas, ou deberia
mos aplicar distintas formas ou penalizacións; e non é válido para ítems que 
presenten outro tipo de formato ou sistema de puntuación (p. ex.: de respos
ta aberta).

Así, descontarase por erro, considerando que exista un compoñente de azar 
á hora de responder á pregunta, 1/(n.º de alternativas1). Por exemplo, se 
son ítems de catro alternativas, por cada erro descontarase da puntuación 
obtida na proba 1/3. Nalgunhas probas de certificación mesmo se penaliza 
por enriba do azar.

Establecemento de puntos de corte

O establecemento de estándares e puntos de corte nunha proba de referencia 
criterial utilízase para diferenciar entre os individuos que alcanzaron un nivel 
mínimo de competencia e os que non o lograron. É dicir, entre aptos e non 
aptos. Para a determinación dos estándares utilizáronse diversos procedemen
tos, a maioría deles baseados en xuízos de expertos.

Na práctica habitual das probas de clase considérase o punto de corte no 5, ou 
na metade da escala que se use para puntuar. Non obstante, o establecemento 
de puntos de corte en probas de referencia criterial faise guiado polo dominio 
de aprendizaxe a avaliar e a dificultade que supón para os individuos avaliados 
enfrontarse a diferentes destrezas dentro dese dominio.

O proceso de establecemento de estándares pode sintetizarse nos seguintes 
puntos (Jornet e Suárez, 1995, páx. 437):

a)  O grupo de expertos ou xuíces convén que sexa o mesmo que realice a 
especificación do dominio.

b)  É conveniente detectar xuíces que emitan valoracións extremas.

c)  O axuste do estándar facilitarase grazas a un proceso iterativo vendo as 
consecuencias da súa aplicación sobre individuos coñecidos ata lograr o 
mellor axuste posible.

Un dos métodos máis útiles para o establecemento de estándares é o 
Método de Angoff e as súas modificacións. O procedemento, en resumo, 
consiste en valorar a proporción de suxeitos, ou porcentaxe destes, que 
acertarían un ítem concreto ou alcanzarían un obxectivo determinado. Tamén 
se pode pensar na probabilidade de acertar o ítem por parte dun suxeito 
cunhas competencias mínimas no dominio.

Neste manual proponse a valoración dos ítems en termos de proporción de 
suxeitos que o acertarían8. Cada xuíz ha de ter presente a finalidade da pro

8   Estase a falar de ítems que se acertan ou se fallan, non de ítems que supoñen unha escala de 
valoración en función dunha execución, aínda que para estes tamén hai procedementos que 
non se tratarán neste manual.
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ba, o mínimo de competencia que se espera ou se require, ter claras as uni
dades do dominio e a forma de puntuación. Así, traballarán individualmente 
sobre os ítems e despois a puntuación de cada xuíz trasladarase a unha ma
triz como a do exemplo seguinte. É conveniente que este proceso de valora
ción se realice dúas veces, xa que as valoracións dos xuíces tenderán a coin
cidir e a mostrar menos variabilidade.

 Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Total Media xuíz Desv. Típ

Xuíz 1 0.80 0.60 0.60 0.50 2.50 0.63 0.48

Xuíz 2 0.60 0.60 0.40 0.30 1.90 0.48 0.50

Xuíz 3 0.70 0.60 0.50 0.40 2.20 0.55 0.50

Xuíz 4 0.80 0.70 0.50 0.50 2.50 0.63 0.48

Xuíz 5 0.90 0.80 0.60 0.60 2.90 0.73 0.44

Media ítem 0.76 0.66 0.52 0.46

Desv. Típ 0.42 0.47 0.50 0.50

Táboa 11: Matriz de valoracións xuíz x ítem para o establecemento do punto de corte.

Así o punto de corte, ou estándar, pódese calcular de dúas formas:

Forma A

1.  Súmanse as valoracións de cada xuíz para o conxunto de ítems e ob
tense un total (columna «Total»).

2.  Súmanse os totais de todos os xuíces.

3.  Divídese polo número de xuíces.

  É dicir, extráese unha media da suma de valoracións para cada ítem 
de cada xuíz.

  A suma de todos os xuíces aparece na matriz de exemplo na colum
na «Total».

  Suma de totais: 2,50 + 1,90 + 2,20 + 2,50 + 2,90 = 12  
12 / 5 = 2,40. Este sería o punto de corte da proba.      

Forma B

1.  Súmanse as medias de cada ítem (ringleira «Media ítem»).

  Suma de medias de ítems: 0,76 + 0,66 + 0,52 + 0,46 = 2,40.
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Algunhas cuestións a ter en conta

Débese pensar sobre as consecuencias que ten establecer un determinado 
punto de corte nunha proba. Isto é especialmente relevante en probas de 
certificación ou admisión e, en parte, nas probas de diagnóstico. A pregunta 
que se debería contestar é que consecuencias negativas tería aceptar, admi
tir, certificar ou valorar positivamente un individuo non preparado realmente 
como un individuo experto no dominio. E, ao contrario a de non aceptar, non 
admitir, non certificar ou valorar negativamente un individuo realmente pre
parado. Ante estas preguntas deberiamos preguntarnos se hai que ser, máis 
ou menos, esixentes co punto de corte.

É necesario recoller as opinións de todos aqueles que han de tomar deci
sións dalgún modo ou outro sobre os resultados da proba (p. ex.: administra
ción, directores de centros, orientadores, docentes, claustros de profeso
res...). Así se realizará un xuízo profesional dos que elaboran a proba e se 
cultivará unha maior aceptación do procedemento da proba e as súas deci
sións resultantes.

O punto de corte dunha proba debe ser revisado a partir da experiencia coa 
propia proba, a obtención de novos datos, ou cambios contextuais. É dicir, 
nunca un punto de corte ten que permanecer estático no tempo. Por outro 
lado, a obtención de datos reais, e especialmente de dous grupos diferen
ciados (expertos ou adestrados e non expertos ou non adestrados) pode 
axudar a establecer un punto de corte máis realista utilizando outro método 
distinto ao de Angoff, o método de contraste de grupos.

Revisión dos ítems: un achegamento práctico e clásico
A revisión da proba pasa por revisar desde os compoñentes mínimos desta, 
os ítems, ata os aspectos de definición do dominio, especificación das carac
terísticas da aplicación, a planificación da proba, etc. Aínda así, é probable 
que todos estes aspectos volvan ser revisados tras a aplicación dun estudo 
piloto ou da primeira vez que se pasa a proba en clase. Neste apartado des
cribiranse en primeiro lugar os procedementos para a análise lóxica dos 
ítems. Posteriormente daranse algunhas claves para a revisión empírica dos 
ítems, sen entrar, en exceso, ao detalle teórico, desde a Teoría Clásica de 
Tests e a Teoría de Resposta ao Ítem.

Análise dos ítems: revisión lóxica
A revisión lóxica dos ítems supón a comprobación por un grupo de expertos 
ou xuíces, ou de deseñadores da proba, da adecuación entre os ítems e a 
operativización do dominio baseándose en tres características (Jornet e 
Suárez, 1995).

1.  Congruencia ítem-obxectivo (descritores, estándares...): o problema po
de darse en obxectivos pouco definidos ou ambiguos, e está máis asegura
da en obxectivos moi operativizados e xerados con regras moi precisas.
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2.  Calidade técnica: refírese a comprobar as especificacións técnicas que 
debe ter cada ítem segundo sexa a súa tipoloxía.

3.  Nesgo: trátase de revisar os ítems á luz do posible beneficio ou prexuízo 
que poidan representar para determinados subgrupos da poboación á 
que vai destinada a proba.

Congruencia ítem-obxectivo

O grupo de xuíces deberá revisar a congruencia entre o ítem e o obxectivo 
para o que se definiu respondendo a pregunta: «Mide realmente o ítem o 
obxectivo para o cal foi creado?».

Tamén, desde un enfoque máis cuantitativo, pódese crear unha táboa de va
loracións por xuíz, utilizando unha escala Likert de 4 ou 5 puntos (a congruen
cia entre o ítemobxectivo é: 1: moi baixa, 2: baixa, 3: media, 4: alta, 5: moi 
alta). Extraeríanse, así, medias para cada ítem sobre a súa congruencia co 
obxectivo ao que se refiren.

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Total Media xuíz Desv. Típ

Xuíz 1 2 2 4 1 9 2,25 1,26

Xuíz 2 1 4 4 5 14 3,5 1,73

Xuíz 3 3 4 3 3 13 3,25 0,50

Xuíz 4 1 5 4 2 12 3 1,83

Total 7 15 15 11 48

Media ítem 1,75 3,75 3,75 2,75

Desv. Típ 0,96 1,26 0,50 1,71

Táboa 12: Exemplo de valoración da congruencia ítemobxectivo.

Desta táboa pódese obter información a nivel de ítem e a nivel de cada xuíz:

1.  Os ítems máis congruentes co seu obxectivo serían o 2 e o 3; non obstan
te, o 2 cabería revisalo, xa que a súa desviación é moi alta, é dicir, as pun
tuacións outorgadas polos xuíces son moi dispersas, o mesmo acontecería 
co ítem 4. Nestes casos, unha segunda volta de valoracións sería necesa
ria, ou ben pasaríase a discutir as valoracións outorgadas.

2.  Igualmente, poderíase revisar a homoxeneidade das puntuacións outor
gadas polos xuíces. Neste caso, tan prexudicial podería ser unha excesi
va homoxeneidade (a non ser que os ítems se comportasen homoxenea
mente respecto á congruencia cos seus respectivos obxectivos, cuestión 
pouco probable) como unha excesiva heteroxeneidade. No exemplo, a 
homoxeneidade nas valoracións do xuíz 3 podería ser discutida, xa que 
no ítem 1 outorgou unha puntuación similar ao resto de ítems, cando é 
un ítem que o resto de xuíces valorou de distinto xeito. E así, sucesiva
mente.
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Non obstante, este último achegamento, de revisión de puntuacións, pode
ría solucionarse coa obtención dun índice de concordancia da valoración en
tre pares de xuíces.

Como ferramentas de traballo poden utilizarse as fichas de especificación a nivel 
de ítem, onde se inclúe, para cada ítem, o obxectivo ao que este fai referencia.

Calidade técnica

Chaterjji (2003) propón unha lista de valoración a nivel de ítem (en xeral) e 
para diversas tipoloxías de ítems, que ten en conta cuestións de redacción 
para ser utilizada desde a valoración conxunta dos xuíces expertos, ou desde 
unha valoración individual de cada xuíz.

Nesgo

Os nesgos poden ser debidos a distintas fontes, e os ítems deberían revisar
se en función destas. As fontes de nesgo pódense concretar nas seguintes:

a)  A lecturabilidade da proba: é dicir aqueles aspectos debidos ao nivel de 
lectura esixido para comprender correctamente os ítems. A menos que a 
habilidade lectora sexa parte dun resultado a avaliar ou parte integrante 
dun construto, a regra a seguir é manter un nivel de lectura baixo, usando 
un vocabulario e estrutura de frases simples.

b)  Aspectos culturais: un ítem pode estar tecnicamente ben construído, 
mais conter linguaxe ou material que é rexeitado por parte dun particular 
subgrupo de examinados. Como exemplos deste material ou linguaxe 
nesgada, poden aparecer estereotipos nunha imaxe sobre un grupo de
terminado de suxeitos, utilizar unha linguaxe machista...

c)  Falta de oportunidades para aprender: en moitas probas de rendemen
to poden aparecer suxeitos que non tiveron as mesmas oportunidades 
que a maioría para aprender os contidos do dominio educativo que se es
tá a medir. Este posible nesgo non é tal cando se trata de establecer o 
diagnóstico a partir da avaliación duns estándares curriculares, xa que é 
necesario identificar posibles suxeitos en situación de risco para poñer re
medio á súa situación.

Análise dos ítems: revisión empírica
Esta revisión implica unha serie de cálculos estatísticos sobre o funcionamen
to dos ítems e da proba, desde a Teoría Clásica dos Tests e desde a Teoría de 
Resposta ao Ítem, teoría que se axusta, ao noso modo de ver, ao tipo de 
probas de rendemento que habitualmente se están a executar en proxectos 
internacionais e nacionais.

A revisión empírica inclúe habitualmente a análise da dificultade dos ítems, o 
valor p, os distractores, a correlación biserial puntual. Nalgúns casos analíza
se o índice de discriminación e a unidimensionalidade das escalas da proba. 
Para o conxunto da proba analízase a súa fiabilidade e validez.
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De forma sinxela, e desde unha proposta de aula podemos analizar a dificul
tade, a discriminación de todos os ítems e o funcionamento das alternativas 
en ítems de elección múltiple desde un punto de vista clásico. Isto é, espe
cialmente, útil cando temos ítems que se acertan ou se fallan.

Dificultade

A dificultade dun ítem vén dada como un índice, que non é máis que a pro
porción de persoas que acertan o ítem respecto ao total de persoas que o 
contestan. A fórmula é sinxela, aínda que se interpreta máis como índice de 
facilidade, a maior valor máis doado:

Dende un punto de vista clásico, deberíanse evitar aqueles ítems que resul
ten excesivamente doados, con índices superiores a 0,90 ou 0,95; ou ítems 
excesivamente difíciles, con índices inferiores a 0,10 ou 0,05.

Discriminación

A discriminación dun ítem pódese calcular como o número de persoas que 
obtén unha puntuación superior (27 %) na proba, menos o número de per
soas que obtén unha puntuación inferior na proba (27 %), e que acertan o 
ítem, dividido entre o grupo máis numeroso dos dous anteriores.

Para calculalo, hase de obter previamente a distribución de puntuacións na 
proba e dividila en tres partes. Interesa só clasificar o 27 % de persoas que 
obtiveron as puntuacións máis baixas (o grupo inferior), e o 27 % de persoas 
que obtiveron as puntuacións máis altas (o grupo superior). O 46 % de per
soas que obtiveron puntuacións intermedias non interesa agora.

Deses grupos, o inferior e o superior, debemos coñecer en que número, uns e 
outros, acertan un determinado ítem para achar o seu poder de discriminación.

Nunha proba deberíanse reconsiderar aqueles ítems cuxo índice de discrimi
nación estivese por debaixo de 0,2. E eliminar, obviamente, aqueles ítems 
cuxo índice de discriminación sexa 0, ou mesmo negativo (cando o grupo de 
individuos que peor o fan na proba acertan máis un ítem que o grupo de in
dividuos que o fai mellor).

N: individuos que contestan o ítem.

n: individuos que contestan o ítem e o acertan.

ID = n/N

Ninf: Número de individuos do grupo inferior que acertan o ítem.

Nsup: Número de individuos do grupo superior que acertan o ítem.

Max(ninf, nsup): Número de individuos máximo dos dous grupos.

D = (nsup – ninf) / max(ninf, nsup)
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Obviamente, a dificultade condiciona moito a discriminación. Os ítems 
doados tenden a ser menos discriminatorios, en especial aqueles por enriba 
de índices de dificultade maiores de 0,90.

Análise de alternativas

Outro dos aspectos que se poden revisar nunha proba de clase é o funciona
mento das alternativas en ítems de elección múltiple. En xeral, deséxase que 
as alternativas distintas á opción correcta, os distractores, funcionen como tal 
e todos eles sexan respostas plausibles. Non ten sentido propoñer alternati
vas de resposta que, a priori, se coñece que non van ser escollidas por nin
guén.

Se se obtivese ese resultado, deberían reconsiderar a alternativa fallida.

Como exemplo, no gráfico seguinte preséntase a proporción de individuos 
que elixiron cada unha das catro alternativas en dous ítems. Ambos os dous 
ítems son de dificultade similar:

Ilustración 10: Análise de alternativas de dous ítems de elección múltiple.

O ítem FC22, cuxa resposta válida é a «c», presenta un comportamento bas
tante bo. Do resto de individuos, aproximadamente o 52 %, algo máis do 20 % 
elixen a resposta «a» e en porcentaxes moi similares, aínda que algo menores, 
as respostas «b» e «d».

O ítem 1831_01 non presenta un comportamento tan bo, especialmente res
pecto á alternativa de resposta «d», que practicamente non elixiu ninguén. 
Esta alternativa debería reconsiderarse no contexto do ítem, estudar por que 
non funcionou e propoñer unha posible alternativa diferente.
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Compendio de ítems

Alternativa simple

Clasificación: resposta pechada.

Habilidades medidas/campos de aplicación

•	 Identificación da adecuación de afirmacións de feitos, definición de ter
mos, frases de principios e similares.

•	Recoñecer relacións causaefecto.

•	Aspectos de lóxica.

•	Crenzas en concepcións incorrectas populares.

•	 Poden medir procesos mentais superiores (comprensión, aplicación e inter
pretación).

Vantaxes

1.  Son bos para nenos pequenos e persoas con dificultades lectoras.

2.  O tempo de lecturareposta é menor ao doutros ítems: por iso pódense 
incluír máis por unidade temporal.

3.  Axústanse a unha corrección mecanizada e obxectiva.

4.  Son moi flexibles, pódense adaptar á maior parte de áreas de contido.

Inconvenientes

1.  Puntuacións moi influenciadas pola adiviñación (50 %).

2.  Susceptibles á ambigüidade e mala interpretación, o que pode incidir nun 
menor nivel de fiabilidade.

3.  É doado copiar neste tipo de ítems.

4.  Tenden a ser menos discriminatorios que os de elección múltiple.

5.  Tendencia de resposta por aceptación.

6.  Non deben utilizarse en situacións nas que a resposta non é totalmente 
verdadeira ou falsa.

7.  Son susceptibles á inclusión de determinantes específicos para forzar que 
a resposta sexa totalmente verdadeira ou falsa.

Recomendacións para a súa escritura

•	  Son ítems que consisten na presentación dunha frase proposicional que o 
examinado debe afirmar ou negar con: si/non; verdadeiro/falso; correcto/
incorrecto. A frase pode ser escrita a xeito de pregunta ou en estilo direc
to. Habitualmente encóntranse series de 5 a 15 ítems deste estilo nun test 
onde se especifican as directrices para o total deles. 
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•	  Os ítems deste tipo poden ser modificados incluíndo un compoñente de 
explicación ou xustificación. Estas inclusións serven para aumentar o nivel 
cognitivo que demanda o ítem.

Regras

1.  Os ítems de resposta breve deben concordar co contido, conduta, condi
ción e nivel taxonómico especificado no resultado de aprendizaxe selec
cionada.

2.  Fixar unha idea para cada proposición, cada ítem; non mesturar conceptos 
que poden facer que sexa parcialmente verdadeiro ou falso.

3.  Fixar ideas importantes en cada proposición e evitar aquelas que sexan 
triviais ou comúns.

4.  Non usar frases extraídas directamente de materiais de texto ou de lectura 
familiares para os examinados.

5.  Non usar dobres negacións nas frases.

6.  Estar seguros de que a frase usada é indiscutiblemente verdadeira ou falsa.

7.  Manter frases verdadeiras e falsas de aproximadamente igual lonxitude, 
distribuílas aleatoriamente e ter, aproximadamente, igual número de res
postas verdadeiras e falsas no test.

8.  Evitar usar palabras nas frases como: sempre, nunca, usualmente, xeral
mente.

Exemplo

Competencia Matemática 4.º EP. Comunidade Valenciana, 2013.
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Elección múltiple

Clasificación: resposta pechada.

Habilidades medidas/campos de aplicación

•	 Coñecementos de terminoloxía, feitos específicos, principios, métodos e 
procedementos.

•	 Habilidade de identificar feitos e principios, interpretar relacións cau
saefecto, xustificar métodos e procedementos.

Vantaxes

1.   Proporcionan unha maior mostraxe de contido e conducen a unha maior 
validez de contido.

2.  A fiabilidade das puntuacións da proba pode ser moi elevada cun número 
suficiente de ítems de alta calidade.

3.  Axústanse a unha corrección mecanizada e obxectiva.

4.  Pódense obter subpuntuacións diagnósticas baseadas nunha análise de 
distractores.

5.  As teorías dos tests acomódanse doadamente a respostas binarias.

6.  Están menos afectados polos conxuntos de resposta que outros ítems 
obxectivos (p. ex.: verdadeiro/falso).

Inconvenientes

1.  Son relativamente difíciles de construír, en ocasións resulta complicado 
encontrar un número suficiente de alternativas.

2.  Hai tendencia a construílos de maneira que só demandan recuperación de 
información de feitos concretos.

3.  De todos os ítems obxectivos é o que demanda máis tempo de resposta.

4.  Están nesgados a favor de suxeitos: con habilidades para tests obxectivos que 
asumen máis risco en responder e máis hábiles para detectar ambigüidades.

5.  Non se adaptan ben para medir a habilidade de organizar e presentar 
ideas.

Recomendacións para a súa escritura

•	  Este tipo de ítems é o que máis se aplica nos tests obxectivos. Na súa for
ma básica, consisten nun tronco, que representa o problema ou cuestión, 
seguido por un número de respostas de elección, das cales unha é a me
llor ou correcta. As respostas incorrectas chámanse distractores. O número 
de opcións usualmente varía de 3 a 5, cunha probabilidade de adiviñación 
que descende dun 33 % a un 20 %.

•	  O formato básico usa unha frase incompleta no seu talo e pode ser cons
truído con varias modificacións.
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Regras

1.  Os ítems de resposta breve deben concordar co contido, conduta, condi
ción e nivel taxonómico especificado no resultado de aprendizaxe selec
cionada.

2.  O tronco debe ser máis longo que as opcións de resposta.

3.  O tronco non se debe repetir (aparecer) nas opcións de resposta.

4.  As opcións incorrectas, ou distractores, deben ser cribles e de, aproxima
damente, a mesma dificultade.

5.  As opcións incorrectas de resposta deben ser paralelas en estrutura, conti
do e lonxitude, coa opción correcta.

6.  As opcións de resposta deben listarse verticalmente e seguir unha orde 
lóxica ou esquema ordenado.

7.  A posición da opción correcta variará de ítem a ítem, aleatoriamente.

8.  As opcións de resposta como «todas as anteriores», «ningunha das ante
riores» deben ser usadas con xuízo coidadoso.

9.  As frases deben ser construídas en afirmativo. Se a forma negativa se usa, 
as palabras negativas deben resaltarse dalgún modo.

Exemplo

Competencia Matemática 2.º ESO. Principado de Asturias, 2009.
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Asociación

Clasificación: resposta pechada.

Habilidades medidas/campos de aplicación

•	  Ámbitos de aprendizaxe nos que se pretende a aplicación dunha base de 
asociación homoxénea dun conxunto de pares.

•	 Coñecemento fáctico.

Vantaxes

1.  Permiten incluír máis ítems nunha proba.

2.  Requiren pouco tempo de lectura.

3.  Axústanse a unha corrección mecánica e obxectiva.

Inconvenientes

1.  Se non se ten coidado na súa presentación, as listas de asociación poden 
orientarse máis á memoria serial que á asociación.

2.  É difícil encontrar cuestións que permitan este tipo de ítems.

Recomendacións para a súa escritura

•	  Un exercicio de asociación comprende dúas columnas adxacentes de in
formación que deben ser relacionadas polo examinado a través dunha 
asociación simple. A Columna A contén as premisas; a Columna B, as op
cións de resposta.

•	  Cando os resultados de aprendizaxe requiren que os estudantes identifi
quen asociacións entre dúas cousas, un ítem de asociación é un formato útil.

•	  As materias que poden ser testadas con ítems deste estilo son: anos/datas 
– datos históricos; termos – definicións; inventores – inventos; citas – auto
res; persoas – logros; principios – ilustracións; partes – funcións; regras – 
exemplos.

•	  Esíxese un nivel máis alto de creatividade para explorar a utilidade deste 
tipo de ítems para medir aplicación ou pensamento de nivel alto: proble
mas – respostas; problemas escenario – estratexias de solución; teorías 
científicas – aplicacións, citas – traducións/interpretacións.

Regras

1.  Os ítems de asociación deben concordar co contido, conduta, condición e 
nivel taxonómico especificado no resultado de aprendizaxe, indicador, es
tándar... seleccionado.

2.  A información contida no ítem debería ser homoxénea en contido, así non 
se fai excesivamente doado para un examinado espelido que descartaría 
rapidamente as respostas que non concordan co tema.
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3.  As frases longas deben ser usadas para as premisas e deixadas na colum
na A. As opcións de resposta deben ser máis curtas e situadas na dereita 
(Columna B).

4.  Debe haber máis opcións de resposta que premisas no exercicio de asociación.

5.  As directrices deben centrar os examinados na tarefa de relacionar, e de
ben indicar claramente se as opcións de resposta poden ser usadas soa
mente unha vez, máis dunha vez ou ningunha vez.

6.  As opcións de resposta deben ser presentadas nunha orde lóxica: alfabéti
ca, cronolóxica (para datas) ou numérica (para números).

7.  Manter o exercicio de asociación a unha páxina. O número de premisas 
debe ser maior de 2 e menor de 15.

8.  Na medida do posible, non permitir o uso de frechas ou liñas para asociar 
premisas con opcións de resposta.

Exemplo

Competencia en Comunicación Lingüística 4.º EP. Castela e León, 2012.

Elección múltiple complexa

Clasificación: resposta pechada.

Habilidades medidas/campos de aplicación

•	 Habilidade para aplicar un principio, interpretar relacións, recoñecer e estable
cer inferencias, recoñecer a relevancia da información, desenvolver e recoñe
cer hipóteses posibles, identificar a relevancia de argumentos e xulgalos como 
erróneos, identificar a adecuación de procedementos, formular e recoñecer 
conclusións válidas, recoñecer limitacións dos datos, recoñecer e establecer 
problemas significativos, deseñar procedementos experimentais...
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Vantaxes

1.  O material introdutorio fai posible medir a habilidade para interpretar ma
teriais escritos, diagramas, mapas, debuxos e outros medios de comunica
ción que podemos encontrar en situacións cotiás.

2.  Permiten medir resultados máis complexos de aprendizaxe que cun ítem 
obxectivo simple.

3.  Minimizan a influencia de información non relevante sobre o comporta
mento de obxectivos de aprendizaxe complexa.

4.  Forzan a utilizar só os procesos mentais que requiren, o que fai posible 
medir aspectos separados da habilidade para resolver problemas e para 
utilizar procedementos obxectivos de puntuación.

Inconvenientes

1.  Son difíciles de construír.

2.  Cando o material é escrito, é forte o requirimento de habilidade lectora.

3.  Non pode medir a capacidade de resolución de problemas global do suxeito.

4.  Está orientado a obxectivos de aprendizaxe a un nivel de recoñecemento.

Recomendacións para a súa escritura
•	 Os exercicios interpretativos consisten nunha presentación escrita, en tá

boas ou gráficas seguidas dunha serie de ítems. O material contextual po
de ser unha pasaxe informal (p. ex.: artigo de xornal), unha pasaxe literaria 
(p. ex.: poema ou historia), material cuantitativo (p. ex.: extracto de datos 
dunha táboa ou gráfico dun informe técnico), unha peza de arte (p. ex.: un 
cadro, unha pintura). Habitualmente, cada conxunto de ítems apunta a un 
resultado de aprendizaxe complexa, baixo o que se inclúen un conxunto 
de habilidades e destrezas mentais máis específicas.

Regras

Todas as regras que se describiron ata agora para o resto de ítems serven 
para este tipo de exercicios. Non obstante, cando se mide pensamento ela
borado deben terse en conta as cuestións que teñen que ver co nivel de de
pendencia do contido. Algunhas suxestións son as seguintes:

1.  Seleccionar material contextual que sexa novo para o estudante, pero apro
piado e con significado respecto aos resultados curriculares e o nivel de 
desenvolvemento dos examinados.

2.  Deixar a información contextual clara e doada de ler. O nivel de lectura 
débese manter baixo; os gráficos, debuxos e táboas teñen que estar des
pexados e ser doados de ler.

3.  Manter a dependencia dos ítems coa información contextual.
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4.  Manter unha lista de cuestións, aproximadamente, igual en lonxitude ao 
corpo da información contextual.

5.  Asegurarse de que expertos no contido coincidan coa clave de respostas 
que se proporciona.

Exemplo

Competencia Financeira. PISA, 2012.
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Resposta aberta curta

Clasificación: resposta aberta.

Habilidades medidas/campos de aplicación

•	Coñecemento (terminoloxía, feitos específicos, principios).

•	Interpretación simple de datos.

•	 Habilidades de resolución de problemas numéricos que requiran unha res
posta computacional ou escritura de fórmulas e ecuacións.

•	 Habilidades de idiomas estranxeiros para medir partes específicas de infor
mación.

•	Definicións e termos teóricos.

Vantaxes

1.  Facilidade de construción e administración.

2.  Redución da posibilidade de resposta por coñecemento parcial.

3.  Achega de información diagnóstica (por resposta errónea).

Inconvenientes

1.  Só aplicable a cuestións que requiren resposta mediante unha palabra ou 
frase moi breve.

2.  Non se axustan a situacións que requiren síntese ou interpretación, nos 
que só haxa unha resposta correcta.

3.  Miden fundamentalmente aprendizaxes memorísticas.

4.  O sistema de puntuar non é tan rápido, xa que se require a contemplación 
de diversas opcións de resposta válidas.

Recomendacións para a súa escritura

A resposta que se require para estes ítems é usualmente unha palabra, frase 
moi curta, un número, un símbolo ou fórmula. Os formatos de presentación 
máis comúns son:

a)  frase incompleta,

b) cuestión directa,

c)  unha aseveración dun problema nunha frase completa, seguida por un es
pazo en branco.

Tal e como se especificaba nos inconvenientes, a resposta non é unívoca, 
senón que varía nun rango de respostas que poden ser, parcial ou clara
mente, correctas. Isto introduce ambigüidade e posibles erros nun sistema 
de puntuar obxectivo.
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 É importante que os encargados de escribir os ítems especifiquen o rango 
exacto de respostas que poden considerarse completamente correctas 
cando se concibe un ítem destas características. Esta información debería 
ser incluída nas especificacións para a valoración do ítem antes de que os 
ítems se redacten para que futuros ítems poidan compartir os mesmos cri
terios.

Regras

1.  Os ítems de resposta breve deben concordar co contido, conduta, condi
ción e nivel taxonómico especificado no resultado de aprendizaxe selec
cionada.

2.  Usar cuestións directas en lugar de frases incompletas.

3.  Non usar frases que estean extraídas de materiais de texto ou lecturas fa
miliares para os examinados.

4.  Usar espazos en branco para palabras clave, conceptos, ideas ou princi
pios que son directamente relevantes coas especificacións do resultado 
de aprendizaxe.

5.  Non usar múltiples espazos en branco nunha mesma frase.

6.  Os espazos en branco deberían estar situados idealmente ao final da fra
se, a menos que a habilidade ou coñecemento testado necesite dun espa
zo en branco noutra posición. Por exemplo, nun ítem dunha proba de in
glés no que se deba contestar á forma verbal en presente:   
 The flowers  so lovely! (resposta: are).

7.  Os espazos en branco deben usarse para palabras ou frases de, aproxima
damente, a mesma lonxitude, aínda que estas non o sexan, en realidade. 
Isto permite salvagardar o ítem de posibles pistas, a partir do tamaño físi
co destes espazos.
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Exemplo

Competencia Matemática 2.º ESO. Comunidade Foral de Navarra, 2014.
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Resposta aberta longa

Clasificación: resposta aberta

Habilidades medidas/campos de aplicación

•	Coñecemento (terminoloxía, feitos específicos, principios).

•	Interpretación complexa de datos.

•	Procesos de resolución de problemas en Ciencias ou Matemáticas.

•	 Variables de expresión escrita: coherencia, cohesión e adecuación textual 
en calquera tipo de lingua.

•	 Comentarios críticos sobre feitos históricos, reflexións, valoración, reelabo
ración da información e formulación de hipóteses, a partir da información 
dada.

Vantaxes

1.  Facilidade de construción e administración.

2.  Redución da posibilidade de resposta por coñecemento parcial.

3.  Achega de información diagnóstica (por resposta errónea).

Inconvenientes

1.  Só aplicable a cuestións que requiren unha resposta complexa.

2.  Non se axustan a situacións simples nas que haxa unha resposta correcta 
ou sexa moi obvia.

3.  O sistema de puntuar é complexo, requírese de xuíces adestrados cun 
sistema de valoración.

Recomendacións para a súa escritura

A resposta que se require para estes ítems é usualmente unha frase longa ou 
un parágrafo ou resposta máis elaborada. Estase no límite da valoración de 
desempeños, para o que é máis conveniente o uso de rúbricas. Os formatos 
de presentación máis comúns nunha proba inclúen unha pregunta cunha se
rie de indicacións sobre a resposta que se espera.

 Tal e como se especificaba nos inconvenientes das respostas breves, e máis 
aínda nisto de resposta máis complexa, ao non ser respostas unívocas poden 
admitir respostas valoradas como parcialmente correctas. Isto introduce am
bigüidade e posibles erros nun sistema de puntuar obxectivo e por iso des
envólvense escalas de valoración e adéstranse xuíces para a súa utilización.

É importante que os encargados de escribir os ítems especifiquen o rango 
exacto de respostas que poden considerarse completamente, ou parcial
mente, correctas cando se concibe un ítem e, se poden, as exemplifiquen.
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Regras

1.  Os ítems de resposta breve deben concordar co contido, conduta, condi
ción e nivel taxonómico especificado no resultado de aprendizaxe selec
cionada, xeralmente procesos cognitivos de alto nivel.

2.  Usar cuestións directas, evitar as dobres negacións e evitar xiros na lin
guaxe ou vocabulario que non quede ao alcance do nivel dos individuos 
avaliados.

3.  Dar instrucións para a resposta clara (extensión, estrutura...).

4.  Deixar un espazo para a resposta suficiente, nin excesivamente longo nin 
excesivamente curto.

Exemplo

TIMSS 2011. Ciencias 8.º grao.





Parte III
Utilizar as avaliacións 
externas para mellorar 

o rendemento 
do alumnado e 

os sistemas educativos
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Hai que resaltar que as avaliacións do sistema educativo, como PISA e as de 
diagnóstico realizadas desde mediados da pasada década que aquí nos ocu
pan, ofrecen información rigorosa, moi valiosa, sobre que políticas poden con
tribuír á mellora dos resultados que alcanzan os alumnos e as alumnas espa
ñois. Mais para alcanzar este propósito os resultados obtidos deben ser 
considerados, en toda a súa extensión, con rigor e minuciosamente contextua
lizados, se deles se espera coñecer, con maior precisión, a realidade educativa.

Non tería que ser necesario insistir en que se se realiza unha avaliación ou se 
participa nos estudos internacionais, unha vez confirmado que os devanditos 
estudos reúnen o rigor e a precisión esixidos e ofrecen, polo tanto, informa
ción fundamental para a mellora da educación, non se debería aceptar que 
se ignoren os seus resultados ou que estes non se teñan en conta para a 
adopción de medidas e actuacións de mellora.

Nesta terceira parte, resúmense algúns dos resultados principais, e os factores 
asociados a eles, que ofrecen información relevante para as actuacións de me
llora do rendemento. Estes son, en primeiro lugar, os relativos aos niveis de 
rendemento establecidos para cada unha das competencias que presenta tan
to PISA coma as avaliacións de diagnóstico, por un lado, e os resultados e ni
veis de rendemento das dimensións de cada unha das competencias, por ou
tro. En segundo lugar, coméntase onde se producen as principais variacións 
nos resultados e como actuar para diminuílas (apartado 8).

A continuación faise referencia á influencia das circunstancias sociais, econó
micas e culturais dos alumnos e das alumnas, as súas familias e os centros, e 
como diminuír os efectos non desexados destas circunstancias mediante a 
atención individualizada e colectiva dos estudantes. Faremos tamén referen
cia á influencia da repetición de curso e as expectativas de familias e de es
colares sobre a formación que alcanzarán. Finalmente, dedicaranse uns co
mentarios a outros factores como a organización dos centros e as actitudes 
dos alumnos e das alumnas (apartado 9).

Péchase esta terceira parte cunhas reflexións sobre os compromisos e as ac
tuacións que poden contribuír á mellora dos resultados a partir da informa
ción ofrecida polas avaliacións abordadas neste informe (apartado 10).
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8  
 Que significan os resultados? Os niveis  
de rendemento en cada unha das competencias 
e nas súas dimensións.  
As variacións dos resultados.
Os informes de resultados de PISA, e os das avaliacións xerais de diagnósti
co, presentan, por un lado, as medias xerais que alcanza cada país, rexión ou 
comunidade autónoma en cada competencia, e en cada unha das súas di
mensións, referidas á escala cuxa media son 500 puntos. Esta información 
das medias é moi útil, como se sinalou, para valorar o rendemento dos distin
tos sistemas educativos nas competencias e nas dimensións medidas; polo 
tanto, é información valiosa para a toma de decisións de política educativa 
encamiñadas á mellora do rendemento do conxunto do sistema.

Pero atendendo a aspectos concretos dos resultados que poden orientar ac
cións de mellora, convén resaltar a información sobre resultados referida aos 
niveis de rendemento que se ofrece tamén para cada competencia e para ca
da dimensión das distintas competencias avaliadas. Como se sinalou, os niveis 
de rendemento permiten facer público cal é o «criterio» que utiliza a avaliación 
para determinar ata que punto é excelente, satisfactorio ou insuficiente o nivel 
de competencia alcanzado polos escolares en función das preguntas que res
ponderon correctamente. PISA e as avaliacións de diagnóstico informan sobre 
que porcentaxe do alumnado de cada país, rexión ou comunidade, se encon
tra en cada nivel de rendemento (ver os exemplos gráficos mostrados nos ca
pítulos correspondentes).

Pero PISA e as avaliacións de diagnóstico describen, tamén, que caracteriza 
os distintos niveis de competencia que se miden e, polo tanto, que «saben 
facer» os alumnos e as alumnas cuxos resultados se sitúan en cada nivel ou, 
dito doutro modo, como son capaces de aplicar o aprendido, con que nivel 
de competencia, cando se enfrontan ás cuestións formuladas en cada caso. 
Esta información é da maior utilidade para o profesorado e os centros educa
tivos, pois reciben noticia detallada de que se espera que os estudantes se
xan capaces de saber facer en relación con cada competencia e as súas dis
tintas dimensións. Móstrase, a continuación, un exemplo da descrición que 
se realiza en PISA 2012 dos niveis de rendemento na competencia matemáti
ca (INEE, 2013).

Nivel 6. A partir de 669,3 puntos

No nivel 6, os alumnos saben formar conceptos, xeneralizar e utilizar informa
ción baseada en investigacións e modelos de situacións de problemas com
plexos. Poden relacionar diferentes fontes de información e representacións 
e traducilas entre elas de xeito flexible. Os estudantes deste nivel posúen un 
pensamento e razoamento matemático avanzado. Estes estudantes poden 
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aplicar o seu entendemento e comprensión, así como o seu dominio das 
operacións e relacións matemáticas simbólicas e formais, e desenvolver no
vos enfoques e estratexias para abordar situacións novas. Os alumnos e as 
alumnas pertencentes a este nivel poden formular e comunicar con exactitu
de as súas accións e reflexións relativas aos seus descubrimentos, interpreta
cións, argumentos e a súa adecuación ás situacións orixinais.

Nivel 5. De 607,0 a 669,3 puntos

No nivel 5, os alumnos e as alumnas saben desenvolver modelos e traballar 
con eles en situacións complexas, identificando os condicionantes e especifi
cando os supostos. Poden seleccionar, comparar e avaliar estratexias adecua
das de solución de problemas para abordar problemas complexos relativos a 
estes modelos. Os alumnos e as alumnas pertencentes a este nivel poden tra
ballar estratexicamente utilizando habilidades de pensamento e razoamento 
ben desenvolvidas, así como representacións adecuadamente relacionadas, 
caracterizacións simbólicas e formais, e intuicións relativas a estas situacións. 
Poden reflexionar sobre as súas accións e formular e comunicar as súas inter
pretacións e razoamentos.

Nivel 4. De 544,7 a 607,0 puntos

No nivel 4, os alumnos e as alumnas poden traballar con eficacia con mode
los explícitos en situacións complexas e concretas que poden levar consigo 
condicionantes ou esixir a formulación de supostos. Poden seleccionar e in
tegrar diferentes representacións, incluídas as simbólicas, asociándoas direc
tamente a situacións do mundo real. Os escolares deste nivel saben utilizar 
habilidades ben desenvolvidas e razoar con flexibilidade e con certa perspi
cacia nestes contextos. Poden elaborar e comunicar explicacións e argumen
tos baseados nas súas interpretacións, argumentos e accións.

Nivel 3. De 482,4 a 544,7 puntos

No nivel 3, os alumnos e as alumnas saben executar procedementos descri
tos con claridade, incluíndo aqueles que requiren decisións secuenciais. 
Poden seleccionar e aplicar estratexias de solución de problemas sinxelos. 
Os estudantes deste nivel saben interpretar e utilizar representacións basea
das en diferentes fontes de información e razoar directamente a partir delas. 
Son, tamén, capaces de elaborar breves escritos expoñendo as súas interpre
tacións, resultados e razoamentos.

Nivel 2. De 420,1 a 482,4 puntos

No nivel 2, os alumnos e as alumnas saben interpretar e recoñecer situacións 
en contextos que só requiren unha inferencia directa. Saben extraer informa
ción pertinente dunha soa fonte e facer uso dun único modelo representa
cional. Os estudantes deste nivel poden utilizar algoritmos, fórmulas, proce
dementos ou convencións elementais. Son capaces de efectuar razoamentos 
directos e interpretacións literais dos resultados.
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Nivel 1. De 357,7 a 420,1 puntos

No nivel 1, os alumnos e as alumnas saben responder a preguntas relacio
nadas con contextos que lles son coñecidos, nos que está presente toda a 
información pertinente e as preguntas están claramente definidas. Son ca
paces de identificar a información e levar a cabo procedementos rutineiros 
seguindo unhas instrucións directas en situacións explícitas. Poden realizar 
accións obvias que se deducen inmediatamente dos estímulos presen
tados.

Esta descrición dos niveis de rendemento realízase nos marcos das avalia
cións para cada unha das competencias e para cada unha das súas dimen
sións (procesos e contidos). Permite coñecer o profesorado cales son, a xuízo 
dos expertos que preparan as competencias, os aspectos esenciais que ca
racterizan o dominio da competencia e os niveis de logro que se pretenden 
medir (ver os recursos en liña presentados en cada avaliación).

Cando se presentan os resultados en forma de porcentaxes de escolares que 
alcanzan cada nivel, en cada unha das competencias e dimensións, como nos 
exemplos comentados, ofrécese unha detallada información de cales son as 
fortalezas dos alumnos e das alumnas no dominio de cada competencia, ca
les as debilidades e, en consecuencia, que aspectos conviría reforzar nos 
procesos de aprendizaxe se se desexa elevar o nivel de rendemento de todo 
o alumnado.

Resultados en cada unha das dimensións  
das competencias 

Tanto PISA coma as avaliacións de diagnóstico outorgan un peso a cada unha 
destas dimensións cando se preparan as unidades de avaliación, de modo que 
se distribúen entre bloques e procesos cognitivos as preguntas que se utilizan 
en cada exercicio. Estes pesos corresponden á importancia que os expertos 
conceden ao dominio por parte dos alumnos e das alumnas de cada unha das 
dimensións sinaladas. Ademais, nas avaliacións de diagnóstico, as relacións 
entre as dimensións das competencias e as áreas e materias do currículo a tra
vés dos criterios de avaliación de cada unha delas completan esta información 
relevante para o «traballo» na aula.

No apartado 5 presentáronse, a xeito de exemplo, os resultados nas dimen
sións da lectura. Todas as avaliacións estudadas  neste informe ofrecen infor
mes similares de resultados en cada unha das dimensións das competencias 
avaliadas. No gráfico seguinte, resúmese a información de PISA 2012 sobre 
os procesos matemáticos, tomando o exemplo da media OCDE, o de España 
e os de dúas comunidades autónomas. Os valores consignados correspon
den á diferenza en puntos da escala 500 que os alumnos obteñen en cada un 
dos procesos con respecto á súa propia puntuación no conxunto da compe
tencia.
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Fonte: Elaboración propia a partir de OCDE PISA 2012 database.

Destaca particularmente o resultado obtido polos escolares andaluces (9,1) 
e os españois (7,7) con respecto aos seus resultados no conxunto da compe
tencia, cando se lles pide «formular» matematicamente o problema formula
do. Se os alumnos e as alumnas españois ou andaluces tivesen, nesa dimen
sión, un rendemento similar ao mostrado en «interpretar», o resultado global 
na competencia matemática de Andalucía e España tería sido, significativa
mente, máis elevado. É dicir, segundo o resultado mostrado neste exemplo, 
se os estudantes españois, no seu conxunto, e os andaluces, en particular, 
puidesen mellorar a súa capacidade para formular matematicamente os pro
blemas que se lles presentan, mellorarían de modo notable a súa competen
cia matemática.

Este tipo de información, dispoñible para todas as dimensións das compe
tencias, xunto cos resultados nos niveis correspondentes e a descrición do 
que os caracteriza, pode dar lugar a notables actuacións de mellora dos pro
cesos de aprendizaxe nos centros que puidesen ter como resultado a mello
ra dos resultados españois en competencia matemática.

Os recentes resultados de PISA mostran que puido producirse un efecto po
sitivo deste tipo na comprensión lectora dos escolares españois desde PISA 
2000 a PISA 2009. Efectivamente, no primeiro exercicio, os estudantes espa
ñois mostraban máis debilidade no proceso da lectura na que deben anali
zar, comprender máis alá da literalidade, integrar, organizar e reelaborar un 
texto, aplicar o lido, realizar inferencias e valoracións máis complexas e rela
cionar de forma avanzada a información dos textos literarios cos seus coñe
cementos. En PISA 2009, os resultados nese proceso melloraran notablemen
te ata ser similares aos obtidos nos outros procesos da lectura. Este cambio 
debeu ter relación, con toda probabilidade, co esforzo continuado do profe
sorado español por mellorar eses aspectos da lectura, unha vez que se foron 
coñecendo os resultados PISA en lectura nos exercicios de 2000 a 2009. 
Hoxe, o reto é mellorar os resultados nos textos descontinuos, nos que os 
escolares españois continúan obtendo resultados máis modestos.
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As diferenzas nos resultados. A información 
que proporciona a varianza
PISA e as avaliacións de diagnóstico españolas veñen ofrecendo unha infor
mación moi relevante para as accións de mellora: en España, as diferenzas 
fundamentais dos resultados que obteñen os alumnos e as alumnas non se 
producen entre comunidades autónomas, ou centros, senón «dentro» dos 
centros educativos.

Ilustración 11: Variación do rendemento dos alumnos e das alumnas. A variabilidade nos resul
tados (a varianza). Fonte: Elaboración propia, a partir de OCDE PISA 2012 database.

Só un 4 % do total da varianza, é dicir, do total da variabilidade dos resulta
dos que presentan os estudantes españois participantes en PISA 2012, foi 
debido ás diferenzas que se producen entre as comunidades autónomas. 
Ademais, dese 4 % tan escaso de explicación da varianza, unha proporción 
moi elevada debeuse ás diferenzas de status social, económico e cultural.

As diferenzas que se producen entre os centros españois explican, como 
máximo, un 19,5 % da varianza e, á súa vez, preto da metade desa cifra débe
se ás diferenzas dos status sociais, económicos e culturais. É, polo tanto, 
«dentro» das comunidades autónomas e, sobre todo, «dentro» dos centros 
educativos onde se explican as diferenzas fundamentais dos resultados dos 
escolares españois.

As principais medidas para diminuír esas diferenzas deben adoptarse actuan
do desde a normativa e as políticas estatais e autonómicas e nos propios 
centros educativos. É necesario que as administracións educativas proporcio
nen aos centros os recursos humanos e materiais imprescindibles para aten
der a diversidade das circunstancias persoais de aprendizaxe, as dos ámbitos 
sociais, económicos e culturais, as traxectorias académicas con dificultades 
detectadas, etc. Os centros educativos teñen que estar en condicións de po
der atender aos seus alumnos e alumnas cos recursos e cos métodos que 
permiten combinar, adecuadamente, o traballo en grupo e o individualizado, 

Paises OCDE

“Entre” países, CCAA e centros “Dentro de” países, CCAA e centros

CC. AA. España

Centros OCDE

Centros España

Total Explicada polo ESCS Total Explicada polo ESCS
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e deben poder poñer en práctica as medidas adecuadas para afrontar a di
versidade dos seus alumnos e alumnas e diminuír as diferenzas nos seus re
sultados.

A pesar desta reiterada información das avaliacións que estamos a conside
rar, moi explícita desde 2009, bótanse en falta, polo menos nestes últimos 
anos, políticas e actuacións de mellora acordes con este coñecemento do 
funcionamento do sistema educativo no conxunto de España e en cada unha 
das comunidades autónomas.
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9  
 A consideración dos contextos e outros 
factores nas avaliacións externas
O status social, económico e cultural das familias dos alumnos e das alum
nas, que mide tanto PISA (índice ESEC) como as avaliacións xerais de diag
nóstico españolas (índice ISEC), é un dos factores que presentan unha maior 
relación co nivel de adquisición das competencias básicas. O cálculo do índi
ce realízase tendo en conta as respostas que ofrecen o alumnado, os equi
pos directivos e, no seu caso, as familias, nos cuestionarios correspondentes.

Os compoñentes que mostran maior peso no ISEC español, calculado polas 
avaliacións de diagnóstico, son o nivel máis alto de estudos alcanzado polos pais 
ou nais, a profesión máis cualificada de ambos os dous, o número de libros dis
poñibles no fogar e o conxunto de recursos materiais a disposición dos mem
bros da familia. En PISA, os compoñentes do ESEC son similares.

O ISEC da Avaliación xeral de diagnóstico española 2009 mostra os resultados 
que se presentan a continuación. Sinalouse no capítulo anterior que as diferen
zas «entre» as comunidades autónomas son escasas e, unha parte substancial 
desas diferenzas explícase, precisamente, polo status social, económico e cul
tural media de cada comunidade. Pode comprobarse que a orde das comuni
dades autónomas de acordo co seu ISEC garda unha destacada relación cos 
resultados obtidos nos niveis de rendemento dos seus alumnos e alumnas na 
avaliación xeral de diagnóstico.

Ilustración 12: Valor media do Índice Social, Económico e Cultural (ISEC). Avaliación Xeral de 
Diagnóstico 2009. Fonte: INEE (2010). Avaliación Xeral de Diagnóstico 2009. Educación 
Primaria. Cuarto curso. Informe de resultados.
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Cando se analizan os resultados do alumnado en PISA e a súa relación co 
ESEC, se comproba que se se comparan os status socioeconómicos máis 
modestos, os escolares españois obteñen mellores resultados que os escola
res equivalentes da OCDE. É dicir, o alumando español cuxas circunstancias 
sociais, económicas e culturais son menos favorables obtén mellores resulta
dos relativos; acontece o contrario ao considerar os estudantes con status 
máis favorables; é nestes niveis socioeconómicos elevados onde o sistema 
educativo español ofrece resultados relativos inferiores. Non obstante, con
vén resaltar que en calquera dos valores do ESEC hai alumnos e alumnas con 
puntuacións moi elevadas e outros con puntuacións moi modestas.

Polo tanto, é preciso insistir, como se fixo no capítulo anterior, en que as dife
renzas máis importantes se producen «dentro» dos centros e aquí a influencia 
do status socioeconómico é moi escasa. De modo que o status familiar inflúe, 
pero non condiciona os resultados dos alumnos e das alumnas de modo de
terminante, nin explica nada máis que unha parte moi pequena da varianza. 
Isto corrobora a importancia que se debe conceder ás actuacións de mellora 
que teñen como foco esencial os centros educativos.

A repetición de curso
O rendemento dos alumnos e das alumnas varía de modo moi considerable en 
función de que repetisen ou non curso, como vén constatando de modo reite
rado PISA desde o seu primeiro exercicio en 2000. Do total de estudantes es
pañois que participaron en 2012, os que se encontraban en 2.º curso da ESO, é 
dicir, os que repetiran polo menos 2 anos, obtiveron unha puntuación media 
en PISA de 380 puntos. Os alumnos e as alumnas que se encontraban cursan
do 3.º de ESO, é dicir, repetiran un ano, obtiveron unha puntuación media de 
433 puntos, moi preto do límite que separa o nivel 1 do nivel 2 de rendemento.

A diferenza que separa a puntuación dos estudantes españois de 4.º de ESO 
da daqueles que repetiron un ano é de máis de 85 puntos, é dicir, máis dun ni
vel de rendemento, e cos alumnos/as que repetiron dous anos é de 139 pun
tos, practicamente dous niveis de rendemento. Hai que resaltar que os escola
res españois que non repetiran curso, é dicir, estaban en 4.º de ESO, alcanzaron 
en Matemáticas PISA 2012 unha media de 519 puntos, 13 puntos máis que a 
media dos que non repetiron da OCDE, e 17 máis que os da UE. Convén resal
tar estas diferenzas, pois poñen de manifesto que o sistema educativo español 
funciona moi aceptablemente cos alumnos e as alumnas que van ben, aqueles 
que van superando cada curso cando corresponde e que chegan ao final da 
ESO á idade prevista. As diferenzas entre estes estudantes e os repetidores 
son similares ás españolas no conxunto da OCDE ou na UE.

Entón, que factor afecta, fundamentalmente, ao rendemento dos alumnos e 
as alumnas españois de modo diferente a como afecta aos da maioría dos 
países, segundo mostran as medias internacionais? Ese factor diferente é, 
precisamente, a porcentaxe total de estudantes españois repetidores (un ou 
dous anos) que realizaron PISA 2012 (34 %), xa que foi máis do dobre que o 
das medias da OCDE (16 %) ou da UE (5 %).
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Estas cifras son aínda máis elocuentes se se analizan os resultados das comu
nidades autónomas. Os alumnos e as alumnas que non repetiron alcanzan os 
548 puntos en Navarra e os 546 en Castela e León (practicamente similar á de 
Corea do Sur). Mesmo nas comunidades cos resultados máis modestos, co
mo Andalucía (508) e Estremadura (510), os escolares que non repetiron cur
so superan en puntuación os escolares similares das medias internacionais.

Argumentouse que xa constata o propio sistema educativo que os alumnos/
as repetidores repetiron curso porque non alcanzaron o nivel imprescindible 
e, en consecuencia, non é a repetición a que causa o baixo rendemento en 
PISA, senón as razóns que explican a repetición, é dicir, o insuficiente nivel 
alcanzado por estes estudantes que, ademais, se encontran ao facer o exer
cicio cun ou dous anos de atraso con respecto aos que están en 4.º da ESO. 
É certo que non é a repetición a que causa o baixo rendemento, senón as 
circunstancias da aprendizaxe que provocan o atraso e son estas as que hai 
que corrixir se se desexa mellorar o rendemento do alumnado español.

Mais convén resaltar que a repetición non provoca o baixo rendemento aínda 
que, desde logo, non o mellora, é dicir, non resolve o problema. Isto confírma
no, de modo categórico, as avaliacións españolas. A Avaliación xeral de diag
nóstico de 2.º de ESO avaliou os alumnos e as alumnas dese curso, de modo 
que os repetidores que fixeron a proba simplemente tiñan máis idade. Pero ti
vo a repetición efectos positivos no seu rendemento? En absoluto. As diferen
zas entre os repetidores e os non repetidores de 2.º da ESO son de propor
cións similares ás consignadas por PISA 2012: os alumnos e as alumnas que 
cursaban 2.º da ESO á idade regulamentaria (non repetidores) tiveron unha 
puntuación media que superaba entre 55 e 73 puntos a aqueles cun ano de 
atraso, segundo a competencia considerada, e entre 71 e 99, aos alumnos e ás 
alumnas con dous anos de atraso.

Estes resultados negativos que obteñen os escolares españois repetidores 
permaneceron sen variación desde PISA 2000 a PISA 2012: non variaron nin 
as porcentaxes de alumnos e alumnas afectadas nin os resultados que obte
ñen; este é, polo tanto, un dos aspectos nos que resulta esencial adoptar as 
medidas e as políticas de mellora, como se resalta no capítulo final.

As expectativas de familias e estudantes
Unha información moi relevante que proporcionan as avaliacións xerais de 
diagnóstico españolas é a alta correlación que existe entre as expectativas que 
os estudantes e as súas familias teñen sobre a formación que chegarán a alcan
zar e os resultados que obteñen, como se sinalou no apartado 5. Igualmente 
relevante é a elevada correlación entre as actitudes do alumnado ante o estu
do, en xeral, e ante determinadas competencias e áreas, en particular, e os re
sultados que alcanzan. As avaliacións españolas e PISA proporcionaron reitera
da evidencia sobre esta elevada correlación entre expectativas dos escolares e 
as súas familias cos resultados.
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Non se puido medir nas avaliacións estudadas como influirían elevadas ex
pectativas do conxunto do profesorado dun centro educativo, ou as dos res
ponsables da educación ou unhas elevadas expectativas sobre o noso alum
nado por parte do conxunto da sociedade. Pero se esta medida puidese 
levarse a cabo, probablemente encontrariamos tamén altas relacións entre 
expectativas elevadas do profesorado e do conxunto da sociedade e os re
sultados que obteñen os estudantes. Os alumnos e as alumnas necesitan bos 
programas e políticas educativas, bo profesorado e centros, pero tamén con
fianza e elevadas expectativas, persoais e familiares; necesitan que os seus 
docentes e a súa escola esperen deles compromiso e traballo e, en conse
cuencia, bos resultados. Parece esencial, en consecuencia coas evidencias 
sinaladas, adoptar medidas que contribúan a elevar estas expectativas.

Por outra parte, PISA estuda a relación entre as actitudes dos escolares e a súa 
influencia nos resultados. Este estudo proporciona unha aproximación máis ri
gorosa sobre esta influencia das actitudes que as propostas que, de modo xe
nérico, se refiren ao «esforzo» dos estudantes. É moi improbable, certamente, 
que un alumno ou unha alumna non aprenda se non o desexa ou se, desexán
doo, non se aplica e non pon da súa parte a dedicación e o esforzo indispensa
bles. Pero é igualmente improbable que o comportamento de aqueles que 
presentan estas actitudes poida variar de modo substancial por engadir máis 
exercicios e cualificacións ao final de curso ou etapa. Para estes escolares pare
ce que sería imprescindible tratar de levalos ao convencemento de que unha 
actitude positiva cara á aprendizaxe, ademais de proporcionar satisfacción in
telectual ou pracer, renden un mellor resultado e beneficios moi notables para 
o seu futuro persoal e profesional. Isto non pode improvisarse, ou ser confiado 
só á boa vontade do profesorado; neste asunto é máis imperioso, se cabe, o 
argumento de que a educación dun alumno ou alumna non é unha cuestión só 
da escola e a familia, senón de toda a sociedade. 

Finalmente, PISA mostra a relación elevada que hai entre o rendemento dos 
alumnos e das alumnas e o grao de autonomía e corresponsabilidade organi
zativa e pedagóxica das escolas. Tamén sinala PISA esa elevada relación entre 
a capacidade do equipo directivo para propoñer as necesidades oportunas de 
profesorado, en consonancia coas necesidades derivadas da realidade educa
tiva dos alumnos e das alumnas que atende a escola, e os resultados obtidos. 
Son, así mesmo, factores que correlacionan cos resultados a organización e a 
repartición de tarefas lectivas e administrativas ou a disciplina e o clima de aula 
ou centro, a convivencia da aprendizaxe e o exercicio da participación e a cida
danía responsable, entendidos como exercicio de deberes e dereitos no gru
po e na vida do centro.
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10 
A consideración do resultado  
das avaliacións externas nas políticas 
educativas e na adopción de actuacións  
de mellora
As evidencias que proporcionan as avaliacións e os indicadores, non só os 
educativos, permiten asegurar que unha educación que prepara os seus indi
viduos para os retos sociais, económicos e individuais é a principal riqueza 
que poden alcanzar as sociedades. Ha de analizarse que educación desexan 
e necesitan as sociedades actuais, unha vez asumidas a globalización e coñe
cidas os condicionantes económicos, sociais e políticos. As reformas educati
vas que deban adoptarse para procurar tal educación deben encamiñarse a 
preparar os estudantes considerando as necesidades presentes e futuras dos 
individuos e das sociedades e, tamén, pero non de modo exclusivo, as dos 
mercados laborais.

O reto dos nosos sistemas educativos é educar e formar cidadáns ben prepa
rados para exercer plenamente dereitos, liberdades e responsabilidades e 
para encontrar emprego neste mundo globalizado pero, tamén, e isto é fun
damental, para melloralo, transformalo, cambialo. Cidadáns que poden tra
ballar con dignidade, exercer a súa cidadanía, gozar de dereitos e liberdades 
e contribuír ao cambio dos modelos económicos que impiden que todos 
poidan gozar dos seus beneficios. Debe ser unha educación formulada des
de a perspectiva de que a sociedade, a economía, o benestar e o desenvol
vemento dos individuos son susceptibles de mellora. Esta perspectiva é a 
que debería orientar as políticas e as actuacións de mellora da educación 
que poden ser aconselladas polos resultados da avaliación.

Ao elaborar unha avaliación, ou a participación nun estudo internacional, é 
esencial ter ben presente que beneficio se espera obter dos seus resultados. 
Como se sinalou na introdución, hai avaliacións cuxos propósitos poden ser 
certificar, acreditar, seleccionar, ordenar, incentivar, sancionar ou render con
tas. Aínda nestes casos, pode terse en conta indirectamente o obxectivo de 
coñecer para mellorar. Hai que resaltar, unha vez máis, que PISA e as avalia
cións de diagnóstico españolas realizadas en 2009 e 2010 se formularon co 
propósito esencial de coñecer a realidade educativa para mellorala.

Sinalouse, en moitas ocasións, que a avaliación externa da educación pode 
causar efectos negativos segundo sexa o seu propósito se non se fai ben ou 
se non se interpretan adecuadamente os seus resultados. Ofrecéronse abun
dantes exemplos dos efectos negativos de certas avaliacións estandarizadas 
e externas, realizadas co propósito de certificar aprendizaxes, por exemplo, 
pola influencia negativa que poden exercer sobre o currículo, que se simplifi
ca e adapta ás propostas da avaliación.
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Sería grave substituír as aprendizaxes por actividades de adestramento dos 
escolares para resolver con éxito as probas estandarizadas consideradas ou 
as baseadas en estándares educativos, previamente definidos, prescindindo 
dos obxectivos educativos, dos procesos de aprendizaxe e das circunstancias 
que os rodean, así como do progreso dos alumnos e das alumnas. Máis gra
ve é aínda pretender que a avaliación do profesorado e das escolas, verda
deiramente insubstituíbles, se sustenten, case exclusivamente, en avaliacións 
externas e estandarizadas do rendemento do alumnado.

Non serían alleas a estes inconvenientes as avaliacións cuxos resultados se 
utilizasen de modo case exclusivo para ordenar sistemas educativos, ou se se 
acepta que pode valorarse a calidade da educación de países ou rexións se
gundo a orde en que os colocan os seus resultados, sen unha atención deta
llada á abundante información que presentan as avaliacións aquí considera
das. En todos estes casos sinalados, a avaliación deixa de estar ao servizo da 
mellora educativa, deixa de ser un ben para a educación e o seu efecto pode 
ser, precisamente, o contrario ao declarado.

De acordo co exposto ata agora, resumamos cales poden ser algunhas das 
principais políticas e actuacións de mellora que puidesen dar resposta aos 
resultados das avaliacións internacionais e nacionais comentados neste infor
me. Nas reflexións que seguen a continuación pártese do suposto de que a 
mellora do sistema educativo se produce cando se combinan positivamente 
unhas orientacións políticas e unha normativa adecuadas aos obxectivos 
considerados, uns recursos humanos e materiais suficientes, unha organiza
ción e un funcionamento máis eficaz das escolas, unhas prácticas docentes 
mellor adaptadas ás necesidades de aprendizaxe e aos obxectivos educati
vos, unha maior dedicación do alumnado e unha maior implicación do 
conxunto da comunidade educativa e da sociedade na educación e a forma
ción da cidadanía.

As reformas que aconsellan os resultados das avaliacións esixen uns compro
misos compartidos. En primeiro lugar, as autoridades deberían asumir o 
compromiso de garantir os recursos necesarios, aqueles que demanda «unha 
educación de calidade» pola que din apostar todas as forzas políticas: que 
esa aposta sexa un firme propósito ou unha simple promesa máis demóstra
se nos parlamentos do estado e autonómicos cando se presentan, debaten e 
aproban os presupostos para a educación. O primeiro, e fundamental, recur
so é o profesorado ben preparado, necesario para atender as necesidades 
educativas de todos e cada un dos estudantes e os seus distintos ritmos de 
aprendizaxe.

Por outro lado, é imprescindible que o conxunto da sociedade entenda e 
comparta esta necesidade de máis e mellor educación para todos como fe
rramenta fundamental dun mellor futuro individual e colectivo, para que ese 
valor sexa tamén asumido por cada un dos escolares e as súas familias. En 
consecuencia, as administracións educativas deberían contribuír de modo 
decidido a que o conxunto da sociedade valorase a educación como un re
quisito indispensable para garantir unha maior capacidade de innovación e 
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desenvolvemento, unha maior cohesión social, unha cidadanía que exerce 
dereitos e liberdades, que asume compromisos e responsabilidades e que 
está en condicións de impulsar o desenvolvemento social.

En segundo lugar, docentes e escolas deben aceptar o compromiso de me
llorar o rendemento de todos os seus alumnos e alumnas, achegalos á con
secución dos obxectivos educativos considerados pola sociedade e, como 
parte substancial deles, achegar a todo o alumnado, ao finalizar a educación 
obrigatoria, aos niveis de competencia que lles habiliten para afrontar con 
éxito os seus retos educativos posteriores, a súa inserción na sociedade e no 
mundo laboral, e o exercicio de dereitos, liberdades e responsabilidades ci
dadás.

En terceiro lugar, as familias, co apoio das institucións e o conxunto da socie
dade, deberían asumir dun modo profundo a súa implicación coa escola e a 
educación dos seus fillos mediante o seguimento e a preocupación diaria 
polos progresos alcanzados, as dificultades presentadas e os medios para 
superalas, ao tempo que deberían transmitir aos seus fillos a importancia de
cisiva que conceden á educación, elevadas expectativas sobre os seus resul
tados e a necesidade imperiosa de que se impliquen no traballo diario na 
escola, pois diso obterán o máximo beneficio individual, a curto e a longo 
prazo.

Os alumnos e as alumnas, pola súa banda, deben ser axudados para adquirir 
o compromiso e o desexo de estudar, de aprender, de progresar, de finalizar 
con éxito os estudos emprendidos, pasos todos eles indispensables para a 
realización persoal e profesional.

Os retos que consideran as reformas que aconsellan os resultados das ava
liacións son, ao noso modo de ver, os que se expoñen a continuación. Pártese 
da constatación que ofreceron PISA e as avaliacións de diagnóstico españo
las, de que as principais diferenzas nos resultados españois se producen nos 
centros e, polo tanto, é nos centros onde se deben concentrar as actua-
cións de mellora do rendemento dos alumnos e das alumnas.

Débese garantir unha atención individualizada efectiva para todos os es-
colares. O principio de atención á diversidade, establecido legalmente en 
España desde a lei de 1990, tropezou, reiteradamente, cuns recursos do pro
fesorado insuficientes e cunha organización dos centros e as aulas e uns mé
todos de traballo que non permitiron atender satisfactoriamente a diversida
de real dos estudantes, esa diversidade que consiste en que «todos» os 
escolares son distintos nas súas circunstancias, ritmos de aprendizaxe, traxec
torias educativas, intereses, capacidades e actitudes, e teñen, polo tanto, ne
cesidades de aprendizaxe diferentes.

Comentouse que os resultados nos niveis de adquisición das competencias 
básicas poñen de manifesto a necesidade de actuar na mellora do rende
mento de todos os estudantes, independentemente do nivel que alcanza
sen. Por un lado, a porcentaxe de alumnos e alumnas que se sitúa nos niveis 
inferiores ten unha alta relación, sobre todo nos últimos cursos da educación 



138

secundaria, cos alumnos e alumnas con dificultades de aprendizaxe e, parti
cularmente, cos que repetiron curso. Esta circunstancia esixe detectar as difi
cultades de aprendizaxe, do tipo que sexan, desde o primeiro momento que 
se presenten, mesmo desde a Educación Infantil ou na Educación Primaria.

Para iso, os docentes deben contar con todos os apoios necesarios para de
tectar a tempo os primeiros síntomas de dificultade de aprendizaxe e, nese 
momento, deben dispoñer dos medios adecuados para superalos. E se a de
tección temperá require atención individualizada, moito máis urxente é esta 
atención se se trata de mellorar a aprendizaxe, unha vez presentada a dificul
tade ou o primeiro atraso.

Con respecto á repetición de curso, non se trata, evidentemente, de que os 
escolares que non están en condicións de aprobar pasen de curso, senón de 
ofrecerlles os apoios e os recursos necesarios para que non se vexan conde
nados á repetición. Por outra parte, cando a repetición resulte inevitable, non 
pode aceptarse que os repetidores fagan ao curso seguinte o mesmo que o 
anterior, con compañeiros e compañeiras máis novas.

Os recursos necesarios para atender a diversidade e diminuír a repetición 
consisten, fundamentalmente, en docentes preparados que acompañen e 
axuden o docente habitual para detectar dificultades e para superalas. PISA 
pon de manifesto que en boa parte dos países de maior éxito se poden ob
ter resultados excelentes cunha porcentaxe similar de escolares por docen
tes, sempre que estes poidan traballar de modo coordinado e eficiente na 
atención individualizada dos estudantes. Non se trata tanto de dividir grupos 
ou separar os alumnos e as alumnas segundo o seu rendemento, senón, pola 
contra, xuntar docentes que poden atender distintos ritmos de aprendizaxe 
dentro da aula. Pode parecer custoso dispoñer de máis dun docente nunha 
aula, pero máis custosa é a repetición como agora está pensada, que afecta 
a un terzo do alumnado ao longo da educación obrigatoria e, polo tanto, dos 
recursos que se empregan por alumno/alumna nesta etapa educativa.

Os alumnos e as alumnas con mellor nivel e maior capacidade de aprendi
zaxe deberían ser atendidos cos mesmos principios e métodos. PISA puxo 
de manifesto que a diferenza fundamental nos niveis de rendemento espa
ñois non se atopa nas porcentaxes daqueles que se sitúan nos niveis inferio
res, senón, precisamente, nas porcentaxes escasas dos que alcanzan os ni
veis superiores. Estes escolares tamén necesitan detección temperá de altas 
capacidades e atención individualizada.

Por outra parte, debería reforzarse o traballo nas dimensións das compe-
tencias nas que os alumnos/as mostran maiores debilidades. Como se co
mentou, tanto en PISA coma nas avaliacións de diagnóstico españolas os es
tudantes presentaron máis dificultade, en xeral, nos procesos cognitivos máis 
complexos. Mais a información é moi rica e resalta as variacións producidas 
na última década, de modo que hoxe cobra maior importancia que os alum
nos e alumnas se familiaricen máis cos textos descontinuos ou coa formula
ción matemática dos problemas, por citar dúas das dimensións nas que os 
nosos escolares presentan maior debilidade, como se sinalou. Evidentemente, 
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non se trataría de adaptar o currículo como consecuencia dos resultados da 
avaliación, senón de facer efectiva a aprendizaxe que propón o propio currí
culo en todos os seus aspectos, incluídos os diferentes dominios das compe
tencias básicas. 

Nos capítulos precedentes insistiuse na estreita relación que existe entre os 
resultados que alcanzan os alumnos e as alumnas e as expectativas, as acti-
tudes, a implicación e o compromiso coa educación de escolares e fami
lias. Pero expectativas, actitudes e implicación non se modifican só por coñe
cer a súa relevancia nos resultados alcanzados; é necesaria a adopción de 
políticas que estimulen nos propios responsables políticos, na sociedade e 
os seus representantes parlamentarios, no profesorado, nas familias e no 
propio alumnado esas actitudes e expectativas positivas, así como un maior 
compromiso e unha maior participación activa na educación na que están 
implicados.

A valoración que uns e outros axentes mencionados teñen da educación é 
seguramente o marco que máis condiciona e, polo tanto, que máis pode fa
vorecer ou dificultar, en maior medida, un determinado tipo de actitudes e 
comportamentos individuais e colectivos. A evolución do desenvolvemento 
económico e social das dúas últimas décadas, de prosperidade e crise, non 
propiciou, precisamente, un clima social favorable aos valores educativos. 
Estes valores son imprescindibles na sociedade do coñecemento á que nos 
dirixiamos hai só unha década e non parece aceptable que renunciemos á 
devandita sociedade por moito que o devir da economía de mercado na que 
nos encontramos e os intereses dos que a dirixen nos poidan estar a levar 
noutra dirección.

Finalmente, non deberiamos pechar este capítulo de mellora da educación 
sen facer referencia aos procesos educativos, as aprendizaxes e as compe-
tencias que non miden as avaliacións externas e sobre os que, por esta ra
zón, non ofrecen referencia ou información. 

As avaliacións externas estandarizadas non poden dar conta do funciona
mento de todo o sistema educativo. Máis ben contribúen a un coñecemento 
esencial, pero limitado, polo que non poden ser a única fonte de información 
para a proposta de políticas educativas de mellora. Dende logo, as avalia
cións externas non poden substituír a avaliación que realizan os docentes, 
que son fundamentais para a aprendizaxe e para o coñecemento do sistema 
educativo e do seu rendemento.

A información que ofrecen os estudos externos comentados non permite ob
ter resultados para cada centro ou para cada estudante. Esta tarefa confióu
selles en España ás avaliacións de diagnóstico das comunidades autónomas. 
Todo indica que os proxectos avaliadores do Goberno actual van noutra di
rección, xa que as novas orientacións non consisten precisamente en com
pletar as avaliacións externas con estudos que permitan medir con rigor a 
organización e o funcionamento das escolas, o traballo dos equipos docen
tes e os procesos de aula, así como a súa influencia nos resultados dos alum
nos e das alumnas.
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Por outra parte, no coñecemento do rendemento dos escolares en competen
cias hai un importante camiño que percorrer. Ata o momento, avalíanse tres 
das competencias básicas definidas pola OCDE e catro das consideradas na 
Unión Europea e a lexislación española. A UE mediu o rendemento nas linguas 
estranxeiras e participou coa IEA na medida do civismo e a cidadanía.

Mais hai competencias cuxo dominio polos cidadáns é indispensable mello
rar, como sinalan as propias institucións internacionais. Son competencias 
«xenéricas» ou «transversais» que non adoitan ser traballadas de modo espe
cífico na educación básica, sobre as que non hai criterios suficientemente de
finidos nin instrumentos probados para a súa medida: a creatividade, a capa
cidade de traballo en equipo, a innovación, o espírito emprendedor, o 
liderado, a habilidade para resolver conflitos e para negociar... (ver os infor
mes de Unesco ou o informe DeSeCo da OCDE, así como os traballos sobre 
novas competencias e habilidades de ambas as dúas institucións). Os mozos 
necesitan todas estas competencias para afrontar mellor as demandas da vi
da social e laboral, así como para encarar mellor as necesidades educativas e 
formativas posteriores, para converterse en cidadáns capaces de transformar 
e mellorar a sociedade.

Estas limitacións non restan importancia ao coñecemento que sobre o fun
cionamento dos sistemas educativos e do rendemento dos escolares nos 
brindan as avaliacións aquí tratadas, nin ás oportunidades de mellora que 
delas poden derivarse. Non encontramos razóns que aconsellen desaprovei
tar os devanditos coñecementos e oportunidades de mellora.
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