


QUIN OBJECTIU  
TÉ AQUEST 
DOCUMENT?

Aquest prospecte ha sigut elaborat gràcies a una investigació finançada 
per la Fundació BBVA1  amb l ’objectiu de mostrar-te els principals 
resultats obtinguts per donar resposta a les següents preguntes:

Quins elements familiars i  escolars ajuden a millorar l ’aprenentatge 
dels seus fills?

Què pots fer tu, com a mare o pare, per tal  que el  teu fill  aprengui 
millor?

Per respondre a aquestes qüestions,  vam real itzar una anàl is is  profunda 
dels resultats obtinguts amb les proves PISA 2015 a tot l ’estat espanyol ,  
mit jançant tècniques estadíst iques associades a les dades massives (Big 
Data ) .

Així ,  en aquest estudi han part ic ipat:

•  32.330 alumnes de 15 anys de tot l ’estat espanyol;
•  4.286 professors d ’Educació Secundària Obligatòria;
•  976 centres educatius espanyols públics,  concertats i  privats.

Després d ’ identificar les escoles en les quals l ’a lumnat va demostrar un 
nivel l  de competència clarament superior a l ’esperat,  es van seleccionar 
les 130 escoles més competents.  Finalment,  entre les més de 500 
variables educatives incloses en PISA 2015,  es van identificar els 
principals factors presents en aquestes escoles competents.

Esperem que els resultats presentats et serveixin per tal  d’ajudar al  
teu fill  o filla durant el  seu desenvolupament acadèmic, per afavorir 
el seu aprenentatge en l ’escola i  descobrir quins factors familiars,  
escolars i  de conducta o d’hàbits poden promocionar l ’èxit escolar.

1 El  projecte t i tulat  Detecció de les bones pràctiques educatives en escoles d ’alt  valor 
afegit  mit jançant tècniques de dades massives s ’ha real itzat gràcies a l ’a juda de les 
Beques Leonardo a Investigadors i  Creadors Culturals en 2017,  Fundació BBVA ( la 
Fundació BBVA no es fa responsable de les opinions,  comentaris i  continguts 
inclosos en aquest document) .



QUINES CARACTERÍSTIQUES TENEN ELS 
ESTUDIANTS DE LES ESCOLES COMPETENTS?

TREBALL COOPERATIU I 
COMPETITIVITAT

Els estudiants valoren 
posit ivament el  trebal l  
cooperatiu amb una menor 
competit iv itat  acadèmica.

Als alumnes els agrada que els 
altres companys t inguin bones 
notes.

Als estudiants els motiva debatre 
sobre dist ints punts de vista i  
compartir  interessos variats.

ANSIETAT ACADÈMICA

A nivel l  general ,  el  sentiment 
d ’ansietat davant dels exàmens,  
tasques i  qual ificacions escolars 
és moderat o baix.

ACTITUDS VERS LES 
TECNOLOGIES

Els estudiants mostren un interès 
i  una orientació elevats cap al  
maneig de les tecnologies i  les 
valoren com una ferramenta 
valuosa per a l ’aprenentatge 
individual  i  social .

L ’alumnat creu posseir  alts 
nivel ls  d ’autonomia en la seva 
uti l i tzació i  se sent competent 
amb el  maneig de tot t ipus de 
tecnologies.

TREBALL I ESFORÇ INDIVIDUAL

Els estudiants són conscients de 
la importància del  trebal l  i  
l ’esforç individual  per al  
desenvolupament de la pròpia 
competència,  i  el  valoren per 
damunt del  trebal l  en equip.

L ’alumnat assumeix nivel ls  de 
compromís i  implicació alts amb 
les tasques i  reptes que ha 
començat,  sense rendir-se 
fàci lment.

SENTIMENT DE
PERTINENÇA

Bona part de l ’a lumnat se sent a 
gust i  acol l i t  en l ’escola.  Són 
mínims els casos d’estudiants 
que se senten sols,  estranys i  a 
disgust.

INTERÈS I OPTIMISME 
AMBIENTAL

L’alumnat mostra 
interès sobre les 
qüestions 
ambientals i  és 
cr ít ic  respecte al  
futur del  medi 
ambient.



QUINS FACTORS FAMILIARS  AJUDEN ALS 
NOSTRES FILLS I A LES NOSTRES FILLES A 
APRENDRE MILLOR?

PARTICIPACIÓ EN L’ESCOLA

La part ic ipació planificada i  
constant de les famíl ies a l ’escola 
ajuda en el  desenvolupament 
dels estudiants.

En les escoles competents 
existeix un intercanvi  de 
comunicació constant amb les 
famíl ies,  fet  que afavoreix la 
transparència i  una relació de 
confiança mútua.

SUPORT EMOCIONAL

Els joves que senten que reben 
més suport afectiu i  emocional  
des de la seva famíl ia tenen una 
major confiança i  motivació i  
aprenen mil lor.

Les famíl ies que reforcen tant 
l ’esforç com l ’èxit  acadèmic dels 
seus fil ls  i  les seves fil les ajuden 
a les escoles a ser més 
competents.

SUPORT ACADÈMIC

Sempre és preferible que el  teu 
fil l  o la teva fil la s igui  autònom 
amb les tasques escolars,  però és 
important que sàpiga que pot 
comptar amb suport puntual  en 
cas de necessitar- lo.

A les escoles competents,  els 
estudiants solen comptar amb un 
famil iar o persona pròxima 
disponible per ajudar- los amb les 
tasques escolars en cas de ser-hi  
necessari .

REGULAR L’ÚS DE LES 
TECNOLOGIES

Encara que l ’ús de les tecnologies 
pot tenir  efectes posit ius sobre 
l ’aprenentatge d’un estudiant,  cal  
regular i  controlar com s ’ut i l i tzen 
des de l ’entorn famil iar i  cal  
evitar un consum abusiu per tal  
d ’ajudar en el  desenvolupament 
acadèmic.

Les famíl ies que regulen i  
controlen l ’accés dels seus fil ls  i  
les seves fil les a internet,  xarxes 
socials o videojocs,  sense 
prohibir  o restr ingir  en excés el  
seu ús,  faci l i ten l ’aprenentatge a 
l ’escola.



DESPRÉS D’ANAR A L’ESCOLA.. .

Concentrar les obl igacions i  les 
act ivitats acadèmiques i  d ’oci  de 
l ’estudiant després de la jornada 
escolar i  l imitar així  tota 
l ’act iv itat  habitual  abans de 
l ’assistència a l ’escola suposa un 
suport al  desenvolupament 
escolar.

Tota act ivitat  (obl igacions 
famil iars o laborals,  esports,  
lectura,  internet,  v ideojocs,  
televisió,  estudi ,  tasques 
escolars,  etc. )  real itzada 
habitualment abans de la jornada 
escolar dificulta el  
desenvolupament de l ’estudiant.

CONVERSAR AMB ELLS

Els joves que perceben l ’ interés 
de les seves famíl ies cap a la 
seva activitat  escolar estan més 
motivats a aprendre.

Les famíl ies que conversen 
habitualment amb els seus fil ls  i  
les seves fil les després de l ’escola 
sobre qüestions escolars 
recolzen el  seu desenvolupament 
acadèmic.

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

Els joves que mantenen un horari  
setmanal sobrecarregat de 
classes extraescolars tenen més 
dificultats amb el  seu 
desenvolupament acadèmic.

Les famíl ies que moderen la 
càrrega d’act ivitats extraescolars,  
sense restr ingir- les per complet,  
fomenten l ’èxit  escolar dels seus 
fills i  les seves fil les.

ABANS D’ANAR A L’ESCOLA.. .

Els estudiants que solen real itzar 
act ivitats d ’oci ,  acadèmiques o 
obl igatòries abans d’anar a 
l ’escola descuiden el  seu 
descans,  fet  que dificulta 
l ’aprenentatge.

Les famíl ies que es preocupen 
sobretot per proveir  un descans i  
una al imentació correctes als 
seus fil ls  i  a les seves fil les abans 
de la jornada escolar i  eviten que 
real itzen altres act ivitats 
promouen el  seu èxit  escolar.



CARACTERÍSTIQUES DE LES
ESCOLES MÉS COMPETENTS

ESTIL DE LIDERATGE DE 
L’EQUIP DIRECTIU

Més que dir igir  o coordinar les 
act ivitats que es desenvolupen a 
l ’escola,  la tasca de l ideratge se 
centra en promoure,  acompanyar 
i  donar suport a les iniciat ives 
del  professorat,  l ’AMPA, etc.

Ni  el  l ideratge està orientat 
exclusivament a controlar o a 
fiscal itzar,  ni  els equips directius 
són negl igents a l ’hora d’assumir 
les seves responsabil i tats.

La comunitat educativa en 
general  percep que l ’equip 
directiu està exercint un 
l ideratge apropiat i  està satisfeta 
amb la seva feina.

METES I PERFIL CURRICULAR 
DE L’ESCOLA

Existeix una definició expl íc ita i  
compartida de les metes i  el  
perfil  curricular del  centre.  Tota 
la  comunitat educativa s ’orienta 
cap a eixa direcció en comú.

EQUIPAMENT I 
INFRAESTRUCTURES

El  centre disposa 
d’ infraestructures i  materials 
educatius suficients.  L ’estat de 
deteriorament és acceptable.

L ’escola disposa d’equipaments 
informàtics mínims (PC 
connectats a internet,  ràt ios 
d ’ordinador per estudiant 
acceptables,  pissarres digitals. . . ) ,  
però no necessàriament de 
recursos tecnològics abundants 
(Wifi,  tauletes,  ordinadors 
portàti ls . . . ) .

WEB CORPORATIVA

El  web de l ’escola s ’ut i l i tza per a 
fomentar la comunicació i  el  
contacte amb la comunitat:  
l ’a lumnat part ic ipa en aquest 
web, com un espai  per compartir  
amb la comunitat les seves 
activitats (ràdio,  v ídeos,  trebal ls ,  
diaris ,  etc. ) .



OFERTA D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

El  centre compta amb una oferta 
àmplia i  variada d’act ivitats 
extraescolars.  La major part 
estan vinculades directament 
amb el  currículum escolar (c lub 
de ciències,  c lub d’escacs,  
premsa escolar,  robòtica,  etc. ) .

L ’oferta extraescolar de l ’escola 
no s ’orienta exclusivament a les 
act ivitats d ’oci .

CONVIVÈNCIA I CLIMA 
ESCOLAR

L’escola implementa mecanismes 
per controlar l ’absentisme i  per 
garantir  l ’acompliment dels 
horaris.

Existeix un Pla de Convivència 
Escolar ampli ,  que implica a tota 
la comunitat educativa.

L ’alumnat sent que els professors 
són equitat ius,  tant pel  que fa al  
tracte personal ,  com a 
l ’acadèmic.

ÚS DE LES TECNOLOGIES

L’emprament de les tecnologies 
per part dels estudiants tant dins 
l ’aula com per a les seves tasques 
és moderat.  Aquest està orientat 
sempre als continguts
estudiats (recerques
en internet,
experimentació
amb simuladors,
etc. ) .

HORARI ESCOLAR

El  professorat respecta la 
distr ibució d ’horaris assignada 
oficialment a cada matèria.  No 
existeixen classes 
ininterrompudes
que durin més
de 60 minuts
ni  sessions on
l ’aprofitament
és inferior
a 45 minuts.

DEURES ESCOLARS

Un augment de la càrrega de 
deures no implica directament 
una mil lora en l ’aprenentatge de 
l ’a lumnat:  el  professorat es 
coordina per tal  d ’assegurar una 
càrrega de deures moderada i  
equi l ibrada.

Existeix certa equitat en el  
repartiment de deures entre les 
dist intes matèries del  currículum.

AVALUACIÓ ESCOLAR

L’escola posa en marxa diversos 
procediments formals per tal  
d ’avaluar l ’escola,  sempre 
orientats a la mil lora educativa.

Les qual ificacions que es 
concedeixin als alumnes es basen 
habitualment en proves 
d’avaluació formals.



INVESTIGADOR PRINCIPAL

Fernando Martínez Abad
fma@usal.es
0034 923 294 630 Ext.  5729
Paseo Canalejas,  169
37008 Salamanca
Espanya

SI DESITGIS SABER MÉS

efibigdata.com
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