PRESENTACIÓN
O documento que tés nas mans nace co interese de compartir coa
comunidade educativa os resultados obtidos a partir do proxecto de
investigación titulado Detección de boas prácticas educativas en
escolas de alto valor engadido mediante técnicas de Big Data. Trátase
dun Proxecto financiado pola Fundación BBVA 1 (Bolsas Leonardo
2017), co seguinte obxectivo xeral:
Elaborar e difundir na comunidade educativa un repertorio de boas
prácticas educativas baseado no estudo de factores asociados á eficacia
escolar en escolas competentes detectadas a partir das avaliacións PISA
2015.
Este Proxecto de Investigación desenvólv ese en 2 fases:
1.

Selección de escolas de alta e baixa eficacia a partir dos
resultados das probas PISA 2015 en España

Proxecto realizado grazas ao apoio das Bolsas Leonardo a Investigadores e
Creadores Culturais 2017, Fundación BBVA (a Fundación BBVA non se
responsabiliza das opinións, comentarios e contidos incluídos neste
documento).
1

Entendemos eficacia escolar como a achega que realiza o centro
educativo a nivel de coñecementos académicos dos seus alumnos e
alumnas (puntuación en matemáticas, lectura e ciencias na avaliación
PISA 2015) a través de todas as súas actividades, independentemente
das variables contextuais de partida do alumnado (nivel
socioeconómico familiar, asistencia a educación preescolar, lingua
materna, etc.) e a escola (tamaño, multiculturalidade, recursos, etc.).
Así, as escolas máis competentes (identificadas de alta eficacia) son
aquelas en que o alumnado alcanza a nivel xeral un nivel de
coñecementos claramente superior ao que se esperaría se se tivesen
en conta só as variables contextuais de partida. En canto as escolas
de baixa eficacia (menos competentes) son as que alcanzan un nivel
de coñecementos medio máis baixo que o previsto se se consideran
estas variables de partida.
2.

Identificación dos factores educativos presentes nas
escolas máis competentes, en contraste coas menos
competentes

As avaliacións PISA inclúen información abundante que caracteriza
tanto a organización das escolas avaliadas como os seus equipos
directivos, profesorado e alumnado. Para a detección das
características educativas que definen as escolas máis competentes,
aplícanse técnicas estatísticas de Minaría de Datos, que permiten
identificar padróns ocultos a partir de datos masivos, ou Big Data.
Localízanse así factores asociados á eficacia escolar en torno ao/á:




Organización do centro escolar
o
Xestión e administración
o
Acción Educativa
Papel dos axentes educativos
o
Características, dinámicas e actividades docentes
o
Hábitos, características e percepcións do alumnado e
das familias

Após este proceso de análise cuantitativa, os resultados foron
discutidos con diversos axentes educativos (administración, equipos
directivos e profesorado), de modo que foron discutidos e orientados
para unha perspectiva máis práctica.
En suma, este documento presenta unha descrición de boas
prácticas educativas e factores asociados á eficacia esco lar
localizados en escolas competentes, que pretenden servir como
apoio ao desenvolvemento de iniciativas educativas orientadas á
eficacia escolar. O interese principal deste traballo, máis que instruír
ou ilustrar, é promover a reflexión da comunidade edu cativa en torno
ás dinámicas e actividades eficaces que se desenvolven no ambiente
escolar e extraescolar.

ORGANIZACIÓN DO CENTRO ESCOLAR
XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN NAS ESCOLAS COMPETENTES

Labor dos equipos directivos
Recursos persoais e materiais
Organización do horario escolar
Participación das familias

LABOR DOS EQUIPOS DIRECTIVOS

A pesar de que a responsabilidade última das decisións tomadas
polos directores e equipos directivos dos centros recae neles
mesmos, un estilo de dirección e lideranza competente caracterízase
pola toma de decisións colexiada e compartida. Máis que dirixir e
controlar, o seu labor debe ser acompañar e apoiar as iniciativas e
accións
educativas,
procesos
de
ensino
aprendizaxe,
desenvolvemento profesional docente, etc. Sen perder de vista o
ideario, metas e perfil curricular do centro. O aumento nos niveis de
autonomía dun centro educativo asóciase á melloría da eficacia
escolar só se vai acompañado dun estilo de lideranza participativa, en
que, mediante a asunción de responsabilidades compartidas, se dea
máis poder a todos os axentes implicados.


A autonomía e responsabilidade única do director ou o equipo
directivo canto á xestión do profesorado, alumnado, recursos e
orzamento da escola, asóciase á baixa eficacia. Os equipos
directivos competentes caracterízanse pola promoción da
responsabilidade compartida, fomentando a participación de
todos os axentes educativos nas decisións que afectan o
centro.



Os Equipos Directivos das escolas competentes orienta n as
súas decisións para as metas e o perfil curricular do centro.
Exercen unha lideranza moderada en relación coas cuestións
educativas, apoiando as iniciativas do profesorado pero sen
necesidade de coordinalas ou dirixilas.

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…











O profesorado participa de maneira activa na toma de
decisións, mostrándose máis comprometido e implicado na
organización escolar.
Os profesores teñen altos niveis de autonomía na escolla das
materias curriculares ofrecidas na escola.
Existe unha definición das metas e do perfil curricular do
centro compartida, e toda a comunidade educativa está
orientada nesta dirección común.
Nin a lideranza está orientada exclusivamente ao control ou
fiscalización dos procesos educativos, nin os equipos dir ectivos
son neglixentes ou evitan a asunción das súas propias
responsabilidades.
Máis que dirixir ou coordinar as actividades desenvolvidas na
escola, o labor de lideranza oriéntase a promover, acompañar
e apoiar as iniciativas dos diversos axentes educa tivos.
A comunidade educativa percibe que o equipo directivo está a
exercer unha lideranza apropiada e está satisfeita co seu labor.
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RECURSOS PERSOAIS E MATERIAIS

En calquera organización, a dispoñibilidade de recursos adecuados
para o desenvolvemento das súas funcións e metas promove o éxito
na súa actividade. Tampouco se pode esquecer que, en calquera
sistema, os recursos son limitados, polo que se fai necesario unha
distribución eficiente dos mesmos. En relación con isto, non só é
preciso que as escolas dispoñan duns recursos persoais e materiais
mínimos, que sexan de calidade e que se encontren nas mellores
condicións, senón que tamén é necesario que estes recursos sexan
utilizados de maneira eficiente. Así, as escolas competentes non son
as que dispón de recursos abundantes, senón as que optimizan os
recursos dispoñibles, que, en calquera caso, deben ser suficientes e
estar nunhas condicións aceptables de utilización.


Mentres que as escolas competentes dispón dun nivel de
recursos adecuado e de calidade, a mera disposición de
recursos amplos e variados non é condición suficiente para
promover a eficacia escolar.
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Os ratios estudante/profesor son habitualmente máis baixos a
nivel de centro (ao redor de 10 alumnos por profesor),
independentemente do número de alumnos e alumnas por
aula.
O profesorado non detecta un estado de deterioración moi
grave ou unha escaseza moi acusada nas infraestruturas ou
materiais educativos.
Disponse de equipamento informático mínimo (PC conectados
á internet, ratios ordenador/estudante aceptables e Cadros
Dixitais operativos), pero non necesariam ente de recursos
tecnolóxicos abundantes (ordenadores portátiles, tablets, rede
Wi-Fi dispoñible para o alumnado, etc.). A disposición xeral de
tecnoloxías nas aulas e nos centros educativos non implica por
si mesma unha melloría na aprendizaxe das alumnas e
alumnos.
A web corporativa da escola utilízase para fomentar a
comunicación e o contacto coa comunidade: o alumnado tende
a participar nesta web, como un espazo para compartir coa
comunidade a súa actividade escolar e extraescolar.
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ORGANIZACIÓN DO HORARIO ESCOLAR

A adecuada planificación dos elementos que afectan o día a día do
centro educativo é unha cuestión prioritaria e asociada a un estilo de
xestión eficaz. Así, a xestión dos horarios escolares convértese nun
elemento clave da organización escolar. A este respecto, as escolas
competentes contan habitualmente cunha planificación coidada e
sistemática de toda a súa actividade, incluídos os horarios escolares,
e caracterízanse alén diso por un cumprimento estrito por parte do
profesorado da planificación horaria establecida.


O aproveitamento das sesións na aula e o tempo semanal
efectivo que se destina a impartir as difere ntes materias do
currículo son dous dos factores escolares que máis claramente
diferencian as escolas competentes das que non o son.
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O profesorado respecta a adxudicación horaria preestablecida,
manténdose un tempo de formación semanal equilibrado entre
as materias troncais. Nalgunhas das escolas menos
competentes, é habitual que o alumnado afirme recibir un
maior tempo de formación en Matemáticas que en Lingua e
Literatura.
O tempo óptimo de aproveitamento de cada sesión de clases
sitúase entre os 45 e os 55 minutos. Nos ambientes pouco
eficaces, os alumnos e alumnas acostuman afirmar que a
duración efectiva das clases non chega aos 45 minutos, ou
incluso, noutros casos, que reciben sesións de clase
ininterruptas de máis de 60 minutos.
O tempo efectivo de dedicación na aula, tanto ás Matemáticas
como á Lingua e Literatura, debe ser superior aos 150 minutos
semanais, sen exceder os 225 minutos.
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PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS

A participación activa e continua das familias na vida do centro é
unha cuestión fundamental para a aprendizaxe do alumnado, e a
escola ten un papel esencial na promoción e apoio dos procesos de
participación destes axentes educativos clave. Unha participación
claramente planificada e ordenada, en que exista unha comunicación
constante entre familia e escola, promove a calidade do ensino, a
satisfacción de todas as partes, e a aprendizaxe dos alumnos e
alumnas.




O centro educativo debe planificar de antemán e habilitar os
canais apropiados para articular a presenza das familias na
escola, establecendo vías de comunicación e intercambio
fluídas.
A transparencia e a confianza mutua son esenciais: as escolas
competentes proporcionan información constante ás familias
sobre o proceso educativo dos seus fillos e sobre o
funcionamento e dinámicas do propio centro educativo.
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A participación dos pais na vida do centro está planificada e
estruturada de antemán, non dependendo da iniciativa
espontánea do profesorado ou das propias familias.
As
familias
reciben
información
continua
sobre
o
desenvolvemento académico dos seus fillos, a través de canais
de comunicación preestablecidos.

ORGANIZACIÓN DO CENTRO ESCOLAR
ACCIÓN EDUCATIVA NAS ESCOLAS COMPETENTES
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DEBERES ESCOLARES

Nos últimos anos, xeneralizouse o debate en torno á pertinencia dos
deberes escolares como recurso eficaz para promover a aprendizaxe
dos alumnos e alumnas, non se chegando a obter evidencias robustas
a respecto disto. Así, en canto algúns estudos indican que a
elaboración frecuente de deberes incide positivamente sobre a
aprendizaxe do alumnado, outros traballos encontran que non existe
tal relación, e incluso que un exceso de deber es pode chegar a ser
contraproducente. Así, parece fundamental a coordinación entre o
profesorado para que a carga de deberes para o alumno sexa
proporcionada e se encontre repartida de maneira equilibrada. Neste
sentido, as escolas competentes caracterízanse por manter un control
e coordinación estritos con respecto aos deberes escolares para
evitar unha sobrecarga para o alumnado, vixiando que o volume de
deberes se distribúa de maneira equilibrada entre as diversas
materias do currículo.


Un aumento na cantidade de deberes escolares non implica
unha melloría na aprendizaxe das alumnas e alumnos. De feito,
os ambientes escolares coas cargas de deberes máis altas
acostuman estar asociados a unha menor eficacia escolar.



É importante que exista unha coordinación entre o profesorado
para establecer unha distribución equitativa dos deberes
escolares entre as diferentes materias do currículo, atendendo
ao seu peso dentro do mesmo.

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…



Existe unha carga xeral de deberes moderada para o
alumnado.
O profesorado coordínase para evitar unha sobrecarga de
deberes para o alumnado nunhas poucas materias, en
detrimento do resto.
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AVALIACIÓN DA ESCOLA E OS AXENTES EDUCATIVOS

O compromiso das escolas coa calidade educativa pasa
necesariamente pola implementación de accións de avaliación
planificadas e orientadas á melloría. Así, as escolas competentes
coordinan plans de mellora desde os distintos Departamentos e
Comisións, reunindo información sobre o funcionamento do centro, o
profesorado e alumnado, etc., a través de procedementos formais e
informais. Neste sentido, a utilización da avaliación como medida
punitiva, en lugar de orientada á melloría, ou o control externo dos
procesos educativos, en lugar de interno, exercen un efecto reactivo
na comunidade educativa, subtraendo potencial á avaliación. O utro
esteo fundamental é a avaliación académica do alumnado, que debe
estar asentada sobre unhas normas comúns e baseada no emprego
de instrumentos formais de avaliación.


Calquera avaliación impulsada polo centro educativo debe
estar orientada á melloría: a avaliación do profesorado como
medida exclusiva de control e de fiscalización do seu labor a
través de diversas estratexias (observación do profesor na
aula, control estrito da formación docente, mentoría polo
profesorado experto, etc.) pode ter un efect o adverso.



É esencial basear as cualificacións outorgadas aos alumnos e
alumnas en probas de avaliación, xa sexan elaboradas polo
propio profesor ou estandarizadas, e aproveitar o potencial
formativo das mesmas.
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Existe un compromiso e preocupación compartidos coa
melloría educativa, polo que se reúne información sobre a
escola e os distintos axentes educativos para orientar a toma
de decisións.
É habitual a utilización puntual de tests estandarizados para
avaliar o desempeño do alumnado, guiar a toma de decisións
sobre a súa promoción ou orientar as familias.
Teñen prioridade os procesos de avaliación internos sobre os
externos.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

A acción educativa da escola vai alén das aulas, tanto na oferta de
actividades extraescolares, como no desenvolvemento de actividades
complementarias
coordinadas
desde
distintos
niveis.
Estas
actividades e proxectos permiten, entre outras cousas, o
desenvolvemento do ideario do centro, o intercambio con outras
realidades ou un contacto máis estreito coa comunidade. Todo iso
debe ser imaxinado como unha extensión do traballo desenvolvido
nas aulas, e ser considerado como unha actividade integrada no
currículo.




Apreciar e conectar as aprendizaxes informais das alumnas e
alumnos cos contidos curriculares ensinados nas aulas
promove a aprendizaxe significativa e a motivación intrínseca.
Os centros educativos competentes teñen unha proposta
extraescolar e de actividades complementarias variada,
ofrecendo actividades lúdicas vinculadas co currículo escolar
(club ou competicións de ciencias, club de xadrez, prensa
escolar, robótica, olimpíadas filosóficas, etc.).

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…




As actividades extraescolares e complementarias son amplas e
variadas, e están vinculadas de maneira xeneralizada ao
currículo escolar.
A oferta extraescolar non se orienta exclusivamente para o
ocio (Deportes, Artes, Voluntariado, TIC, etc.).
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CONVIVENCIA E CLIMA ESCOLAR

En calquera organización, os conflitos son naturais e inevitables e
os centros educativos non foxen a esta realidade. Daí a importancia
de establecer un Plan de Convivencia global que estableza medidas
claras e concretas para a comunidade educativa, atendendo non só
cuestións disciplinarias e sancionadoras para o alumnado no
contexto de aula, senón que aborde todas as realidades que poidan
intervir na convivencia escolar. Asegurar o éxito das medidas
propostas para a melloría e conservación da convivencia pasa por
implicar
e
comprometer
toda
a
comunidade
educativa,
establecendo un proceso de reflexión e debate profundos.




En todos os centros existen conflitos, pero nas escolas menos
competentes é habitual o desenvolvemento de dinámicas sobre
as que non se presta excesiva atención, que, descontroladas,
poden dar lugar a conflitos graves (casos de asedio, vexacións,
iniquidade, mal comportamento xeneralizado, etc.).
A relación profesor-alumno é unha cuestión clave no
desenvolvemento do clima de aula. Nas escolas menos
competentes, é frecuente encontrar alumnos ou alumnas que
senten agravio comparativo nas súas cualificacións con

respecto a outros compañeiros, ou incluso que afirman que
algúns profesores os ridiculizan en público.

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…






Utilízanse mecanismos de control do absentismo e para o
cumprimento dos horarios, obtendo unhas cotas baixas de
absentismo escolar e falta de puntualidade.
O equipo directivo lidera o Plan de Convivencia Escolar,
habilitando os procedementos necesarios para a súa posta en
andamento.
O alumnado sente que os profesores son, en xeral, máis
equitativos.

PAPEL DOS AXENTES EDUCATIVOS
PROFESORADO: CARACTERÍSTICAS, DINÁMICAS E ACTIVIDADES
DOCENTES

Estabilidade e satisfacción laboral do profesorado
Desenvolvemento profesional docente
Integración das TIC na actividade docente

ESTABILIDADE E SATISFACCIÓN LABORAL DO PROFESORADO

A pesar de que a estabilidade laboral é un factor que en moitas
ocasións non está baixo control do propio centro educativo, emerxe
como un elemento cunha influencia determinante sobre os factores
organizativos examinados anteriormente. Dificilmente se pode contar
cunha administración e planificación escolar e ficaz que xere
dinámicas positivas que se normalicen no centro, ou desenvolver
accións e plans sólidos orientados á melloría e á calidade educativa,
se non se conta cun cadro de persoal estable e comprometido. Non
obstante, non se debe esquecer o impulso que o profesorado novel
pode supor para un centro educativo, sempre que se encontre
apoiado por un equipo experimentado que sexa capaz de canalizar
esas ideas innovadoras para a cultura e as metas da escola. Neste
contexto, a satisfacción profesional e labo ral do propio profesorado
co seu labor como docente e coa escola camiñará en paralelo coa
estabilidade laboral: nas escolas competentes, o máis habitual é que
unha parte do seu cadro de persoal sexa veterano, sentíndose a
maior parte do profesorado satisfeita tanto laboral como
profesionalmente.


Nas escolas máis competentes, o habitual é que unha boa
parte do profesorado goce dunha situación laboral estable,
cunha ampla experiencia profesional e antigüidade no centro.





Mentres que a experiencia e estabilidade do profesorado son
elementos
fundamentais,
deben
ir
acompañados
necesariamente doutros factores para asegurar a eficacia
escolar.
O profesorado das escolas menos eficaces mostra con
asiduidade uns niveis de satisfacción docente baixos ou moi
baixos, sendo un factor determinante que caracteriza
usualmente as escolas menos competentes. Non se localizan,
efectivamente, factores ou prácticas que atenúen os efectos
negativos sobre a eficacia escolar da insatisfacción laboral e
profesional do profesorado dun centro.
Mentres que os baixos niveis de satisfacción son condición
suficiente para identificar unha escola pouco competente, os
altos niveis de satisfacción, por si mesmos, non aseguran a
eficacia escolar, xa que sempre deben ir acompañados doutros
factores relacionados coa organización escolar, formación
docente, etc.
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Unha boa parte do profesorado ten unha ampla experiencia
profesional noutros centros educativos.
Unha parte do cadro de persoal do centro ten contrato estable
e é veterana no centro, sendo a que lidera as accións de
innovación e melloría.
A maior parte do profesorado declara estar satisfeita tanto coa
propia escola como co seu labor profesional e, se se lle
pregunta, recomenda a escola como un bo lugar p ara traballar.
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DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL DOCENTE

Nun ambiente como a Sociedade Líquida, en constante mudanza e
movemento, os coñecementos e competencias adquiridos son
relativos na actualidade, e incertos no futuro. Daí a importancia da
formación ao longo da vida, máis aínda nunha profesión asociada ao
coñecemento como a do docente. O desenvolvemento profesional
docente adquire así unha importancia capital. De feito, o compromiso
do profesorado dun centro educativo co seu desenvolvemento
profesional ten unha relación directa coa calidade educativa da
escola. As escolas máis competentes contan con cadros de persoal
que participan regular e voluntariamente en programas de
desenvolvemento profesional, sendo proactivos no seu proceso de
formación continua. Así, é habitual que nestas escolas se organicen
actividades formativas a petición do propio profesorado após a
detección de necesidades e problemáticas específicas.


Nas escolas con cadros de persoal estables, con experiencia
profesional contrastada e cuns niveis aceptables de
satisfacción docente, o nivel de formación do profesorado,
tanto a inicial como a vinculada ao desenvolvemento
profesional, destaca como un factor clave para a promoción da
eficacia escolar.



A falta de compromiso do profesorado coa formación
permanente é unha característica que se presenta de maneira
reiterada nos centros menos competentes, sendo un ha
característica dominante incluso cando a escola reúne outros
múltiplos factores que promoven a eficacia escolar.
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A maior parte do profesorado recibiu formación inicial docente,
xa sexa académica ou vinculada á práctica.
Encontramos habitualmente docentes cun nivel formativo
superior ao necesario para exercer o seu labor profesional.
O profesorado acostuma mostrarse máis implicado coa súa
formación continua, independentemente das temáticas en que
mostre interese.
Non se percibe o desenvolvemento profesional docente como
unha obrigación. Exixir ao profesorado a participación en
programas de desenvolvemento profesional limita os seus
efectos positivos.
É común que o profesorado participe en redes docentes do seu
ámbito de interese, xa sexan formais ou informais.
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INTEGRACIÓN DAS TIC NA ACTIVIDADE DOCENTE

Ninguén pon en dúbida que unha das funcións fundamentais da
escola, se non a principal, é educar persoas para que sexan capaces
de desenvolverse e convivir na sociedade que os espera. E unha
característica básica que define a sociedade actual é a abundancia
tecnolóxica, o que xustifica a pertinencia de incorporar as TIC nos
procesos educativos. Non obstante, igual que acontece na sociedade,
estas tecnoloxías deben integrarse con naturalidade tanto nas
dinámicas escolares como nos procesos de ensino -aprendizaxe, sen
ser disruptivas. Todas as tecnoloxías son ferramentas, e como tales
deben servir de apoio para alcanzar as metas propostas, neste caso,
que o estudante consiga aprendizaxes valiosas e significativas. A
incorporación das TIC na actividade docente non debe ser planeada
como un fin en si mesmo, senón como un medio para promover
aprendizaxes.


O emprego e integración xeneralizados e excesivos das TIC nas
actividades escolares, como un fin en si mesmas, é habitual nas
escolas menos competentes. Unha exposición moi frecuente ao
ordenador e á internet na aula é propio das escolas menos
competentes, igual que comunicarse co profesorado ou cos
compañeiros por internet moi habitualmente, ou empregar



tecnoloxías dixitais xeneralizadamente para estudar, completar
algunhas tarefas e realizar os deberes.
O emprego das TIC controlado, planificado e orientado ao
currículo, móstrase como un importante factor que fomenta e
promove a aprendizaxe das alumnas e alumnos.

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…




Obsérvase un emprego moderado das TIC nas actividades de
ensino aprendizaxe. A ineficacia escolar asóciase tanto a
escolas cun alumnado excesivamente exposto ás TIC como a
escolas en que a exposición é mínima ou inexistente.
O emprego das TIC oriéntase de maneira explícita a obxectivo s
curriculares (procuras na internet dos contidos estudados,
experimentación con simuladores virtuais de sistemas físicos
ou abstractos, etc.)

PAPEL DOS AXENTES EDUCATIVOS
HÁBITOS, CARACTERÍSTICAS E PERCEPCIÓNS DO ALUMNADO E DAS
SÚAS FAMILIAS
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CARACTERÍSTICAS E ACTITUDES DO ALUMNADO

Xunto con todos os factores xa examinados, relacionados coa
organización e actividade do centro escolar e coa realidade docente e
laboral do profesorado, no ámbito desta investigación, foron
localizadas algunhas características e actitudes que se presentan de
maneira máis xeneralizada entre o alumnado das escolas
competentes. Isto é, existen algunhas cuestións relativas ao
alumnado que axudan a que este aprenda mellor e sobre as que as
escolas e os distintos axentes educativos poden exercer unha
influencia importante.


Algunhas características e actitudes xerais do alumnado,
relacionadas coa convivencia e competitividade, vinculación
coa escola, espírito crítico, xestión das emocións ou manexo
das TIC, parecen estar presentes de maneira diferente nas
escolas máis e menos competentes. Cabe, por tanto, ter en
conta estas cuestións e atendelas especificamente desde os
centros educativos.

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…












Alumnos e alumnas acostuman afirmar tanto que aprecian que
outros compañeiros teñan boas cualificacións como que os
motiva compartir diversos puntos de vista e intereses.
O alumnado avalía máis positivamente o traballo cooperativo e
existe unha menor competitividade académica.
As alumnas e os alumnos son máis conscientes da importancia
do traballo e do esforzo individual para o desenvolvemento da
propia competencia, incluso por cima do traballo en equipo,
asumindo un maior compromiso e implicación coas ta refas e
retos comezados e non se rendendo facilmente.
Unha boa parte do alumnado séntese ben e apoiado na escola.
Mentres que nas escolas menos eficaces os estudantes a miúdo
se senten sós, estraños e insatisfeitos.
Existe un menor sentimento de ansiedade ante os exames,
tarefas e cualificacións escolares.
O alumnado mostra un maior interese e orientación positiva en
relación coas TIC, cre que é máis autónomo e competente no
seu manexo e avalía as TIC máis positivamente como
ferramenta para a aprendizaxe individual e social.
Os alumnos e alumnas declaran ter un maior interese sobre as
cuestións ambientais, mostrándose máis críticos con respecto
ao futuro do medio ambiente.
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HÁBITOS E OCUPACIÓNS ANTES E DESPOIS DA XORNADA
ESCOLAR

Aínda que a influencia dos centros educativos é limitada ao saír dos
seus muros, é fundamental destacar a importancia das actividades
que realizan os alumnos e alumnas fóra das escolas a fin de
promover o seu proceso de aprendizaxe e desenvolvemento
académico. Neste sentido, o labor educativo das escolas non finaliza
cando o seu alumnado está fóra delas, sendo esencial rodear o
alumnado dun ambiente e uns hábitos que promovan o seu éxito
persoal e académico. Unha adecuada distribución das actividades que
realiza o alumno no seu horario extraescolar colabora de maneira
significativa na súa aprendizaxe e progreso.




A distribución de obrigacións e actividades de ocio e
académicas dos xoves fora da escola afecta o seu desempeño
académico. Recoméndase que o alumnado desenvolva estas
actividades diarias ao finalizar a xornada escola r, e que antes
da escola as familias se centren exclusivamente no correcto
descanso e alimentación dos seus fillos.
Mentres que, en moitos casos, nas escolas menos competentes
moitos alumnos e alumnas afirman realizar antes da escola

algunha actividade (obrigacións familiares ou laborais,
deportes, ler, navegar por internet ou conversar no chat,
estudar ou realizar tarefas, ver a televisión ou xogar con
videoxogos, etc.), efectuar con asiduidade algunha destas
cuestións despois da escola non prexudica a ef icacia escolar
(con excepción das obrigacións laborais).

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…




O máis habitual é que o alumnado realice as súas actividades
de ocio e as súas obrigacións familiares e escolares ao finalizar
a xornada escolar.
Os alumnos e alumnas conversan habitualmente cos seus pais
despois da escola, tanto sobre cuestións escolares como non
escolares.
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ACTIVIDADES E CLASES EXTRAESCOLARES

Como adición a todos os labores desempeñados habitualmente polo
noso alumnado, deparamos coa actividade extraescolar, xa sexa
sobre cuestións académicas ou puramente de ocio. A pesar da
evidente importancia da diversificación de actividades para promover
o desenvolvemento integral dos menores, as últimas evidencias
científicas alertan sobre os riscos da sobreestimulación e
sobreactividade nos máis xoves. A respecto disto, as escolas menos
competentes acostuman contar cunha maior cantidade de alumnos e
alumnas cunha axenda semanal sobrecargada.


A asistencia a un excesivo número de clases extraescolares por
parte do alumnado dun centro, xa sexan curriculares ou
extracurriculares, é o factor estudantil máis claramente
asociado coa ineficacia escolar. Nos ambientes máis
competentes, a maior parte dos alumnos e alumnas ten un
volume moderado de actividades extraescolares.

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…



Existe unha menor proporción de alumnado que recibe apoio
extraescolar en materias troncais do currículo.
Unha boa parte dos estudantes asisten asiduamente a
actividades extraescolares non académicas, pero a actividade
extraescolar semanal dos mesmos é moderada a nivel xeral.
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DISPOÑIBILIDADE E USO DAS TIC

Non se pode obviar a importancia das TIC no ambiente actual dada a
súa omnipresenza en todos os sectores e contextos sociais. Por iso,
non parece o máis apropiado illar os nosos xoves desta realidade,
obstaculizando o seu contacto coas tecnoloxías. No extremo
contrario, un uso abusivo e descontrolado das TIC por parte dos
adolescentes implica riscos e posibles consecuencias negativas. Así,
desde os ambientes familiares e escolares, é necesari o atender a esta
problemática, canalizando a exposición e o uso das TIC para
escenarios aceptables.


Aínda que a utilización ampla das TIC para o ocio sexa habitual
por parte dos alumnos e alumnas de calquera tipo de escolas,
encher as aulas e casas de tecnoloxías, sen controlar e orientar
a súa utilización, asóciase claramente con escolas menos
competentes. Un uso pautado e regulado das TIC na aula e en
casa é máis frecuente nas escolas máis competentes, incluso
en contextos en que se acumulan factores que dificultan a
eficacia escolar.

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…




Foméntase o uso das TIC como ferramenta informativa
(procurar información útil, ler noticias, etc.) e de intercambio
de coñecementos (procurar ou prestar axuda en dificultades
académicas ou de ocio, participar en discusións online sobre os
temas de interese, etc.).
Aínda que non se prohiba ou restrinxa excesivamente o acceso
dos xoves á internet, redes sociais ou videoxogos, familia e
profesorado desenvolven accións para regular e controlar o
seu uso, procurando que non sexa abusivo.
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APOIO FAMILIAR ÁS ACTIVIDADES ESCOLARES

Xa foi salientada anteriormente a importancia de establecer unha
relación e coordinación intensa entre familia e escola, e como unha
participación activa das familias na vida do centro favorece a
aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado. Non obstante, as
familias deben ser conscientes de que o seu labor educativo se
mantén fóra da escola, e que deben apoiar as accións escolares
desde as casas. Así, os alumnos e alumnas que se senten ap oiados
polas familias na actividade académica alcanzan maiores cotas de
éxito escolar, polo que as escolas teñen o labor de apoiar e fomentar
estes comportamentos.


O apoio das familias aos seus fillos na actividade escolar afecta
positivamente a aprendizaxe, principalmente
o apoio
emocional e o reforzo tanto do esforzo como do éxito
académico.

NAS ESCOLAS MÁIS COMPETENTES…




A maior parte do alumnado sente que é apoiado
emocionalmente pola familia nas tarefas e actividades
escolares.
O estudante é xeralmente autónomo na realización das tarefas
escolares, pero conta con algún achegado dispoñible para
axudalo se fose necesario.
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