PRESENTACIÓ

El document que tens a les teves mans sorgeix gràcies a l’interés de
compartir amb la comunitat educativa els resultats obtinguts a partir
del projecte d’investigació titulat Detecció de les bones pràctiques
educatives a les escoles d’alt valor afegit mitj ançant tècniques de dades
massives (Big Data). Es tracta d’un projecte finançat per Fundación
BBVA 1 (Beques Leonardo, 2017), amb el següent objectiu general:
Elaborar i difondre a la comunitat educativa un repertori de bones
pràctiques educatives, basat en l’estudi de factors associats a l’eficàcia
escolar en escoles competents detectades a partir de les avaluacions PISA
2015.
Aquest projecte d’investigació es desenvolupa en dues fases:
1.

Selecció d’escoles d’alta i baixa eficàcia a partir dels
resultats de les proves PISA 2015 a l’estat espanyol

Projecte realitzat gràcies a l’ajuda 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 contingu ts inclosos en aquest
document).
1

Entenem eficàcia escolar com l’aportació que realitza el centre
educatiu pel que fa als coneixements acadèmics dels seus alumnes
(puntuació en matemàtiques, lectura i ciències a l’avaluació PISA
2015) mitjançant totes les seves activitats, independentment de les
variables contextuals de partida de l’alumnat (nivell socioeconòmic
familiar, assistència a l’educació preescolar, llengua materna, etc.) i
de l’escola (dimensions, multiculturalitat, recursos, etc.).
Així, les escoles més competents (identificades com alta eficàcia)
són aquelles on l’alumnat aconsegueix en general un nivell de
coneixements clarament superior a l’esperat, si sols es tenen en
compte les variables contextuals d’inici. D’altra banda, les escoles de
baixa eficàcia (menys competents) són aquelles que adquireixen un
nivell mitjà de coneixements menor que el previst, si es tenen en
compte aquestes variables de partida.
2.

Identificació dels factors educatius presents a les escoles
més competents, en contraposició amb les menys
competents

Les avaluacions PISA inclouen informació abundant que caracteritza
tant l’organització de les escoles avaluades com els seus equips
directius, professorat i alumnat. Per tal de detectar les
característiques educatives que defineixen a les escoles més
competents, s’apliquen tècniques estadístiques de mineria de dades,
que permeten identificar patrons ocults a partir de dades massives, o
Big Data. D’aquesta forma, es localitzen factors associats a l’eficàcia
escolar entorn a:




L’organització del centre escolar
o
Gestió i administració
o
Acció educativa
El paper dels agents educatius
o
Característiques, dinàmiques i activitats docents
o
Hàbits, trets i percepcions de l’alumnat i les seves
famílies

Després d’aquest procés d’anàlisi quantitativa, els resultats f oren
qüestionats per diversos agents educatius (administració, equips
directius i professorat), de tal manera que es van encarar i orientar
cap a una perspectiva més pràctica.
En definitiva, aquest document presenta una descripció de bones
pràctiques educatives i factors associats a l’eficàcia escolar
localitzats en escoles competents, que pretenen servir de suport
principal per al desenvolupament d’iniciatives educatives orientades
vers l’eficàcia escolar. L’interés primordial d’aquest treball, més que
alliçonar o il·lustrar, és promoure la reflexió de la comunitat
educativa sobre les dinàmiques i activitats efectives que es
desenvolupen en els entorns escolars i extraescolars.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LES ESCOLES COMPETENTS

Tasques dels equips directius
Recursos personals i materials
Organització de l’horari escolar
Participació de les famílies

TASQUES DELS EQUIPS DIRECTIUS

Malgrat que la responsabilitat final de les decisions preses pels
directors i equips directius dels centres recau en ells, un estil de
direcció i lideratge competent es caracteritza per prendre decisions
de forma col·legiada i compartida. Més que dirigir i controlar, la seva
tasca ha de ser la d’acompanyar i donar suport a les iniciatives i
accions educatives, processos d’ensenyança i aprenentatge,
desenvolupament professional del docent, etc., sense perdre de vista
l’ideari, les metes i el perfil curricular del centre. L’augment dels
nivells de l’autonomia d’un centre educatiu s’associa a la millora de
l’eficàcia escolar sols si va acompanyat d’un estil de lideratge
participatiu que, mitjançant l’assumpció de responsabilitats
compartides, apoderi a tots els agents implicats.


L’autonomia i la responsabilitat úniques del director o de
l’equip directiu, pel que fa a la gestió del professorat, alumnat,
recursos i pressupost de l’escola, s’associa a la baixa eficàcia.
Els equips directius competents es caracteritzen per promoure
la responsabilitat compartida mitjançant el fom ent de la
participació de tots els agents educatius en les decisions que
afecten al centre.



Els equips directius de les escoles competents orienten les
seves decisions cap a les metes i el perfil curricular del centre.
Exerceixen un lideratge moderat cap a les qüestions educatives
donant suport a les iniciatives del professorat, però sense la
necessitat de coordinar-les o dirigir-les.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…











El professorat participa de manera activa en la presa de
decisions i es mostra més compromès i implicat en
l’organització escolar.
Els professors tenen nivells alts d’autonomia a l’hora d’elegir
les matèries curriculars oferides en l’escola.
Existeix una definició compartida de les metes i del perfil
curricular del centre, i tota la comu nitat educativa s’orienta
vers eixa direcció comú.
Ni el lideratge està orientat exclusivament a controlar o a
fiscalitzar, ni els equips directius són negligents a l’hora
d’assumir les seves responsabilitats.
Més que dirigir o coordinar les activitats que es desenvolupen
a l’escola, la tasca de lideratge se centra en promoure,
acompanyar i recolzar les iniciatives dels diversos agents
educatius.
La comunitat educativa en general percep que l’equip directiu
està exercint un lideratge apropiat i està satisfe ta amb la seva
feina.
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RECURSOS PERSONALS I MATERIALS

En qualsevol organització, la disponibilitat de recursos adequats per
al desenvolupament de les seves funcions i metes fomenta l’èxit en la
seva activitat. No s’ha d’oblidar que, en tot tipus de sistemes, els
recursos són limitats, així que cal repartir -los de forma eficient. Per
tant, cal que les escoles disposin de recurs os personals i materials
mínims, que siguin de qualitat i que estiguen en condicions òptimes.
A més, cal que aquests s’utilitzin de forma eficient. D’aquesta forma,
les escoles competents no són les que disposen de recursos
abundants, sinó les que optimitzen els recursos disponibles que, en
tot cas, han de ser suficients i estar en unes condicions acceptables
per a fer-ne ús d’ells.


Encara que les escoles competents disposen d’un nivell de
recursos adequat i de qualitat, la mera disposició de recursos
amplis i variats no és condició suficient per promoure l’eficàcia
escolar.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…








Les ràtios d’estudiant per professor són habitualment més
baixes a nivell de centre (al voltant de 10 alumnes per
professor), independentment del nombre d’alumnes per aula.
El professorat no detecta un estat de deteriorament molt greu
o una escassesa molt pronunciada en les infraestructures o els
materials educatius.
Es disposa de l’equipament informàtic mínim (PC connectats a
internet, ràtios d’ordinador per estudiant acceptables i
pissarres digitals operatives), però no necessàriament de
recursos tecnològics abundants (ordinadors portàtils, tauletes,
xarxa Wifi disponible per a l’alumnat, etc.). La disposició
generalitzada de tecnologies a les aules i als centres educatius
no implica per sí sola una millora en l’aprenentatge dels
alumnes.
El web corporatiu de l’escola s’empra per fomentar la
comunicació i el contacte amb la comunitat. L’alumnat tendeix
a participar en aquest web, com un espai per a compartir amb
la comunitat la seva activitat escolar i extraescolar.
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ORGANITZACIÓ DE L’HORARI ESCOLAR

L’adequada planificació dels elements que afecten al dia a dia del
centre educatiu és una qüestió prioritària i associada a un estil de
gestió efectiu. Així, la gestió dels horaris escolars es converteix en un
element clau de l’organització escolar. En aqu est cas, les escoles
competents compten habitualment amb una planificació cuidada i
sistemàtica de tota la seva activitat, dins de la qual s’inclouen els
horaris escolars. A més, es caracteritzen per un compliment estricte
de la planificació horària establerta per part del professorat.


L’aprofitament de les sessions a l’aula i el temps setmanal
efectiu que es destina a impartir les distintes matèries del
currículum són dos dels factors escolars que més clarament
diferencien a les escoles competents d’aquel les que no ho són.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…






El professorat respecta l’assignació horària preestablerta, per
tal de mantenir un temps de formació setmanal equilibrat
entre les matèries troncals. En algunes de les escoles menys
competents, és habitual que l’alumnat afirmi rebre un major
temps de formació en Matemàtiques que en Llengua i
Literatura.
El temps òptim d’aprofitament de cada sessió de classes se
situa entre els 45 i els 55 minuts. En entorns poc eficaços, els
alumnes solen afirmar que la duració efectiva de les classes no
arriba als 45 minuts; fins i tot hi ha altres casos en els quals les
sessions de classes ininterrompudes són de més de 60 minuts.
El temps efectiu de dedicació a l’aula, tant a les Matemàtiques
com a la Llengua i la Literatura, ha de ser superior als 150
minuts setmanals, sense sobrepassar els 225 minuts.
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PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

La participació activa i continuada de les famílies en la vida del centre
és una qüestió fonamental per l’aprenentatge de l’alumnat, i l’escola
té un paper essencial a l’hora de promoure i recolzar els processos de
participació d’aquests agents educatius tan importants. Una
participació clarament planificada i ordenada, en la qual existeixi una
comunicació constant entre família i escola, fomenta la qualitat de
l’ensenyança, la satisfacció de totes les parts implicades i
l’aprenentatge dels alumnes.




El centre educatiu ha de planificar per endavant i habilitar els
canals apropiats per articular la presència de les famílies a
l’escola, mitjançant vies de comunicació i d’intercanvi fluïdes.
La transparència i confiança mútues són essencials: les escoles
competents faciliten informació constant a les famílies sobre el
procés educatiu dels seus fills i sobre el funcionament i les
dinàmiques del centre educatiu.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…




La participació dels pares en la vida del centre està planificada
i estructurada abans i no queda subjecta a la iniciativa
espontània del professorat o de les pròpies famílies.
Les
famílies
reben
informació
continuada
sobre
el
desenvolupament acadèmic dels seus fills mitjançan t els canals
de comunicació preestablerts.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR
ACCIÓ EDUCATIVA A LES ESCOLES COMPETENTS
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DEURES ESCOLARS

Al llarg dels últims anys s’ha generalitzat el debat sobre si els deures
escolars són un recurs eficaç per promoure l’aprenentatge dels
alumnes, però mai s’han obtingut proves robustes al respecte. Així,
encara que alguns estudis indiquen que l’elaboració freqüent de
deures incideix positivament sobre l’aprenentatge de l’alumnat, altres
treballs troben que no existeix aquesta relació i que fins i tot un
excés de deures pot ser contraproduent. Pareix fonamental la
coordinació entre el professorat per tal que la càrrega de deures per
a l’alumnat sigui proporcionada i estigui repartida de forma
equilibrada. En aquest sentit, les escoles competents es caracteritzen
per mantenir un control i una coordinació estrictes sobre els deures
escolars per tal d’evitar una sobrecàrrega en l’alumnat. Vigilen, a més,
que el volum de deures es reparteixi de forma equilibrada entre les
diverses matèries del currículum.




Un augment de la quantitat de deures escolars no implica una
millora en l’aprenentatge dels alumnes. De fet, els entorns
escolars amb les càrregues de deures més elevades solen estar
associats a una eficàcia escolar menor.
És important que existeixi una coordinació entre el professorat
per tal d’establir un repartiment equitatiu dels deu res escolars

entre les diferents matèries del currículum, fent atenció a la
seva importància dins d’aquest.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…



Existeix una càrrega general de deures moderada per a
l’alumnat.
El professorat es coordina per tal d’evitar una sobrecàrrega de
deures per a l’alumnat en unes poques matèries en detriment
de la resta.
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AVALUACIÓ DE L’ESCOLA I DELS AGENTS EDUCATIUS

El compromís de les escoles amb la qualitat educativa passa
necessàriament per implementar accions d’avaluació planificades i
orientades a millorar. Així, les escoles competents coordinen plans de
millora des de distints departaments i comissions, que recapten
informació sobre el funcionament del centre, el professorat,
l’alumnat, etc., mitjançant procediments formals i informals. En
aquest sentit, l’ús de l’avaluació com a mesura punitiva, en lloc
d’orientar-la cap a la millora, o un control extern dels processos
educatius, en lloc d’un intern, exerceixen un efecte reactiu en la
comunitat educativa, fet que resta potencial a l’avaluació. Un altre
pilar fonamental és l’avaluació acadèmica de l’alumnat, que d eu estar
assentada sobre unes normes comuns i basada en l’ús d’instruments
formals d’avaluació.


Tota avaluació impulsada des del centre educatiu ha d’estar
orientada cap a la millora. L’avaluació del professorat com a
mesura exclusiva de control i fiscalització de la seva tasca
mitjançant diverses estratègies (observar al professor a l’aula,
control estricte de la formació docent, mentoria per part del
professorat expert, etc.) pot tenir un efecte advers.



És essencial basar les qualificacions atorgades als alumnes en
proves d’avaluació, ja siguin elaborades pel professor mateix o
estandarditzades, i aprofitar el potencial formatiu d’aquestes.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…






Existeix un compromís i una preocupació compartits amb la
millora educativa. Per aquest motiu, es recapta informació
sobre l’escola i els distints agents educatius per tal de poder
orientar les decisions.
És habitual usar de forma puntual proves estandarditzades per
avaluar les aptituds de l’alumnat, guiar les decisions sobre la
seva promoció o orientar a les famílies.
Tenen prioritat els processos d’avaluació interns sobre els
externs.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES

L’acció educativa de l’escola va més enllà de les aules, tant pel que fa
a l’oferta d’activitats extraescolars, com al desenvolupament
d’activitats complementàries coordinades des de distints nivells.
Aquestes activitats i projectes permeten, entre altres coses, el
desenvolupament de l’ideari del centre, l’intercanvi amb altres
realitats o un contacte més estret amb la comunitat. Tot açò s’ha de
concebre com una extensió del treball fet des de les aules i s’ha de
considerar com una activitat integrada en el currículum.




Valorar i connectar els aprenentatges informals dels alumnes
amb els continguts curriculars ensenyats a les aules promou un
aprenentatge significatiu i la motivació intrínseca.
Els centres educatius competents tenen una proposta
extraescolar i d’activitats complementàries variada. Ofereixen
activitats lúdiques vinculades amb el currículum escolar (club o
competicions de ciències, club d’escacs, premsa escolar,
robòtica, olimpíades de filosofia, etc.).

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…




Les activitats extraescolars i complementàries són àmplies i
variades i estan vinculades de manera generalitzada al
currículum escolar.
L’oferta extraescolar no s’orienta exclusivament cap a l’oci
(esports, arts, voluntariat, TIC, etc.).
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CONVIVÈNCIA I CLIMA ESCOLAR

En tota organització, els conflictes són naturals i inevitables, i els
centres educatius no escapen d’aquesta realitat. És important, per
tant, establir un Pla de Convivència global que estableixi mesures
clares i concretes per a la comunitat educativa i que atengui no sols
qüestions disciplinàries i sancionadores per a l’alumnat dins de l’aula,
sinó que abordi totes les realitats que poden intervenir en la
convivència escolar. Assegurar l’èxit de les mesures propostes per a
la millora i el manteniment de la convivència passa per im plicar i
comprometre a tota la comunitat educativa mitjançant un procés de
reflexió i debat profunds.




En tots els centres existeixen conflictes, però a les escoles
menys competents és habitual el desenvolupament de
dinàmiques sobre les quals no es presta u na atenció excessiva.
Si es descontrolin, poden donar lloc a conflictes greus (casos
d’assetjament,
vexacions,
inequitat, mal comportament
generalitzat, etc.).
La relació entre el professor i l’alumne és una qüestió clau en
el desenvolupament del clima a l’aula. A les escoles menys
competents, se solen trobar alumnes que se senten perjudicats

quan comparen les seves qualificacions amb les dels
companys. Alguns han arribat a afirmar que els professors els
ridiculitzen en públic.
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Es posen en marxa mecanismes de control de l’absentisme i de
compliment dels horaris, i obtenen unes quotes baixes
d’absentisme escolar i de falta de puntualitat.
L’equip directiu lidera el Pla de Convivència Escolar i habilita
els procediments necessaris per a posar-lo en marxa.

L’alumnat sent que els professors són en general
més equitatius.

PAPER DELS AGENTS EDUCATIUS
PROFESSORAT: CARACTERÍSTIQUES, DINÀMIQUES I ACTIVITATS
DOCENTS

Estabilitat i satisfacció laboral del professorat
Desenvolupament professional docent
Integració de les TIC en l’activitat docent

ESTABILITAT I SATISFACCIÓ LABORAL DEL PROFESSORAT

Malgrat que l’estabilitat laboral és un factor que, en moltes ocasions,
no està baix el control del centre educatiu, emergeix com un element
amb una influència determinant sobre els factors organitzatius
analitzats amb anterioritat. És complicat comptar am b una
administració i planificació escolar eficaç que generi dinàmiques
positives que es normalitzin al centre, o desenvolupar accions i plans
sòlids orientats a la millora i la qualitat educativa, si no es compta
amb una plantilla estable i compromesa. No obstant això, no s’ha
d’oblidar l’impuls que el professorat novell pot aportar a un centre
educatiu, sempre que estigui arropat per un equip experimentat que
sigui capaç de canalitzar eixes idees innovadores cap a la cultura i les
metes de l’escola. En aq uest context, la satisfacció professional i
laboral del professorat mateix, amb la seva labor com a docents i
amb l’escola, caminarà en paral·lel a l’estabilitat laboral: en les
escoles competents, és habitual que una part de la seva plantilla sigui
veterana. La major part del professorat se sent així satisfeta tant
laboralment com professional.


A les escoles més competents, és molt habitual que bona part
del professorat gaudeixi d’una situació laboral estable, amb
una àmplia experiència professional i veterania al centre.
Encara que l’experiència i l’estabilitat del professorat són





elements
fonamentals,
han
d’anar
acompanyats
necessàriament d’altres factors per assegurar l’eficàcia escolar.
El professorat de les escoles menys eficaces mostra amb
assiduïtat uns nivells de satisfacció docent baixos o molt
baixos. Aquest és un factor determinant que caracteritza
normalment a les escoles menys competents. No es localitzen,
de fet, factors o pràctiques que disminueixin els efectes
negatius sobre l’eficàcia escolar de la insatisfacció laboral i
professional del professorat d’un centre.
Encara que els baixos nivells de satisfacció són una condició
suficient per identificar una escola poc competent, els alts
nivells de satisfacció per sí mateixos no asseguren l’eficàcia
escolar, ja que sempre han d’anar acompanyats d’altres factors
relacionats amb l’organització escolar, la formació docent, etc.
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Bona part del professorat té una àmplia experiència
professional en altres centres educatius.
Una part de la plantilla del centre té un contracte estable i és
veterana en el centre. Són els que lideren les accions
d’innovació i millora.
La major part del professorat declara estar satisfet tant amb la
escola, com amb la seva labor professional i, en cas de
preguntar-los, recomanen l’escola com un bon lloc on treballar.
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DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT

En un entorn com la societat líquida, en constant canvi i moviment,
els coneixements i competències adquirits resulten relatius en
l’actualitat i són incerts en el futur. Per aquesta raó, és important
formar-se durant tota la vida, i més en una professió associada al
coneixement com és la de docent. El desenvolupament professional
docent cobra així una importància capital De fet, el compromís del
professorat d’un centre educatiu amb el seu desenvolupament
professional té una relació directa amb la qualitat educativa de
l’escola. Les escoles més competents compten amb plantilles que
participen de forma regular i voluntària amb programes de
desenvolupament professional, fet que demostra que són persones
proactives amb el seu procés de formació contínua. Així, és habitual
que en aquestes escoles s’organitzin activitats formatives arrel de la
demanda del professorat mateix després de detectar les necessitats i
problemàtiques específiques.


A les escoles amb plantilles estables, experiència professional
contrastada i nivells acceptables de satisfacció docent, el nivell
de formació del professorat, tant la formació inicial com la
vinculada al desenvolupament professional, destaca com un
factor clau per a la promoció de l’eficàcia escolar.



La falta de compromís del professorat amb la formació
permanent és una característica que es presenta de manera
reiterada als centres menys competents i que predomina fins i
tot quan l’escola reuneix múltiples factors que promouen
l’eficàcia escolar.
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La major part del professorat ha rebut formació inicial docent,
ja siga acadèmica o vinculada a la pràctica.
Trobem habitualment docents amb un nivell formatiu superior
al necessari per tal d’exercir la seva tasca professional.
El professorat sol mostrar-se més implicat amb la seva
formació contínua, independentment de les tem àtiques en les
quals mostri interès.
No es percep el desenvolupament professional docent com una
obligació. Exigir al professional que participa en programes de
desenvolupament professional limita els seus efectes positius.
És normal que el professorat participi en xarxes docents del
seu àmbit d’interès, ja siguin formals o informals.

Estabilitat i satisfacció laboral del professorat
Desenvolupament professional docent
Integració de les TIC en l’activitat docent

INTEGRACIÓ DE LES TIC EN L’ACTIVITAT DOCENT

Ningú posa en dubte que una de les funcions de l’escola, sinó la
principal, és educar persones per tal que siguin capaces de situar -se i
conviure en la societat que les espera. I una característica bàsica que
defineix a la societat actual és l’abundància tecnològica, fet que
justifica la pertinència d’incorporar les TIC en els processos
educatius. No obstant això, a l’igual que ocorre en la societat,
aquestes tecnologies han d’integrar-se amb naturalitat tant en les
dinàmiques escolars com en els processos d’ensenyança i
aprenentatge, sense que resultin disruptives. La incorporació de les
TIC en l’activitat docent no deu estar plantejada com un fi en sí
mateix, sinó com un mitjà per promoure l’aprenentatge.


L’ús i la integració generalitzades i excessives de les TIC en les
activitats escolars, com un fi en sí mateixos, és habitual a les
escoles menys competents. Una exposició molt freqüent a
l’ordinador i a internet a l’aula és propi de les escoles menys
competents, a l’igual que comunicar-se amb el professorat o
amb les companys per internet de forma molt habitual, o
utilitzar tecnologies digitals en general per estudiar, completar
algunes tasques i realitzar els deures.



Un ús de les TIC controlat, planificat i orientat cap al currículum
es mostra com un factor important que fomenta i promou
l’aprenentatge de l’alumnat.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…




S’observa un ús moderat de les TIC a les activitats
d’ensenyança i aprenentatge. La ineficàcia escolar s’associa
tant a les escoles que exposen als seu alumnat excessivament a
les TIC, com a les escoles on l’exposició es mínima o inexistent.
L’ús de les TIC s’orienta de manera explícita a objectius
curriculars (recerques en internet dels continguts estudiats,
experimentació amb simuladors virtuals de sistemes físics o
abstractes, etc.).

PAPER DELS AGENTS EDUCATIUS
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TRETS I ACTITUDS DE L’ALUMNAT

Juntament amb els factors ja analitzats, relacionats amb l’organització
i les activitats del centre escolar i amb la realitat docent i laboral del
professorat, dins del marc d’aquesta investigació s’han localitzat
alguns trets i actituds que es presenten de manera més generalitzada
entre l’alumnat de les escoles competents. És a dir, existeixen certes
qüestions relatives a l’alumnat que ajuden a que aprenguin millor i
sobre les quals les escoles i els distints agents educatius poden
exercir una influència important.


Certs trets i actituds generals de l’alumnat, relacionats amb la
convivència i competitivitat, vinculació amb l’escola, esperit
crític, gestió de les emocions o maneig de les TIC, pareixen
estar presents de manera diferent a les escoles més i menys
competents. Cal tenir en compte, per tant, aquestes qüestions i
cal atendre-les específicament des dels centres educatius.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…












L’alumnat sol afirmar tant que els agrada que els altres
companys tinguin bones qualificacions, com que els motiva
compartir distints punts de vista i interessos.
L’alumnat valora més positivament el treball cooperatiu i
existeix una menor competitivitat acadèmica.
Els alumnes són més conscients de la importància del treball i
l’esforç
individual
sobre
el
desenvolupament
de
la
competència, fins i tot sobre el treball en equip. Es
comprometen i s’impliquen més en les tasques i reptes
començats i no es rendeixen fàcilment.
Bona part de l’alumnat se sent a gust i arropat a l’escola,
mentre que a les escoles menys eficaces, els estudiants se
senten sovint sols, estranys i a disgust.
Existeix un sentiment menor d’ansietat davant els exàmens, les
tasques i les qualificacions escolars.
L’alumnat mostra un major interès i orientació positiva cap a
les TIC, creu que és més autònom i competent en el seu maneig
i valora les TIC de forma més positiva com a ferrament a per a
l’aprenentatge individual i social.
Els alumnes declaren tenir un major interès sobre les qüestions
ambientals i es mostren crítics respecte al futur del medi
ambient.
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HÀBITS I OCUPACIONS ABANS I DESPRÉS DE LA JORNADA
ESCOLAR

Encara que la influència dels centres educatius és limitada una
vegada es traspassin els seus murs, resulta fonamental destacar la
importància de les activitats que realitzen els alumes fora de les
escoles de cara a promoure el seu procés d’aprenentatge i els seu
desenvolupament acadèmic. En aquest sentit, la tasca educativa de
les escoles no finalitza quan el seu alumnat està fora d’aquestes, ja
que és essencial rodejar a l’alumne d’un entorn i uns hàbits que
fomenten el seu èxit personal i acadèmic. Una adequada distribució
de les activitats que realitza l’alumne durant el s eu horari
extraescolar col·labora de manera significativa amb el seu
aprenentatge i progrés.


La distribució d’obligacions i activitats d’oci i acadèmiques dels
joves fora de l’escola afecta a la pràctica acadèmica. Es
recomana que l’alumnat desenvolupi aqu estes activitats diàries
al finalitzar la jornada escolar i que abans de l’escola les
famílies se centren exclusivament en proporcionar un descans i
una alimentació correctes als seus fills.



Encara que en molts casos a les escoles menys competents
molts alumnes afirmen realitzar alguna activitat (obligacions
familiars o laborals, esports, llegir, navegar per internet o
xatejar, estudiar o fer deures, veure la televisió o jugar a
videojocs, etc.) abans de l’escola, efectuar amb assiduïtat
qualsevol d’aquestes tasques després de l’escola no perjudica
l’eficàcia escolar (tret de les obligacions laborals).

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…




El més habitual és que l’alumnat realitze les seves activitats
d’oci i les seves obligacions familiars i escolars al finalitzar la
jornada escolar.
L’alumnat conversa habitualment amb els seus pares després
de l’escola, tant sobre qüestions escolars com no escolars.
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ACTIVITATS I CLASSES EXTRAESCOLARS

Com afegit a totes les tasques quotidianes realitzades pel nostre
alumnat, ens trobem amb l’activitat extraescolar, ja siga sobre
qüestions acadèmiques o purament d’oci. Malgrat l’evident
importància de la diversificació d’activitats per promoure el
desenvolupament integral dels menors, les últimes proves
científiques alerten sobre els riscs de la sobreest imulació i la
sobreactivitat en els més joves. Sobre aquesta qüestió, les escoles
menys competents solen comptar amb una major quantitat d’alumnes
amb una agenda setmanal sobrecarregada.


L’assistència a un excessiu nombre de classes extraescolars per
part de l’alumnat d’un centre, ja siguin curriculars o
extracurriculars, és el factor estudiantil més associat clarament
amb la ineficàcia escolar. En els entorns més competents, la
major part dels alumnes tenen un volum moderat d’activitats
extraescolars.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…



Existeix una menor proporció d’alumnat que rep suport
extraescolar en matèries troncals del currículum.
Bona part dels estudiants assisteixen sovint a activitats
extraescolars no acadèmiques, però l’activitat extraescolar
setmanal d’aquestos és moderada a nivell general.
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DISPONIBILITAT I ÚS DE LES TIC

No es pot obviar la importància de les TIC en l’entorn actual, ja que
està omnipresent en tots els sectors i contextos socials. Per aquesta
raó, no pareix apropiat aïllar als nostres joves d’aquesta realitat, ni
obstaculitzar el seu contacte amb les tecnologies. En l’extrem
contrari, un ús abusiu i descontrolat de les TIC per part dels
adolescents comporta riscs i possibles conseqüències negatives. Així,
des dels entorns familiars i escolars cal prest ar atenció a aquesta
problemàtica i canalitzar l’exposició i l’ús de les TIC cap a escenaris
acceptables.


Encara que l’ús ampli de les TIC per a l’oci és habitual per part
dels alumnes de tot tipus d’escoles, omplir les aules i les cases
de tecnologies, sense controlar i orientar la seva utilització,
s’associa clarament amb les escoles menys competents. Un ús
pautat i regulat de les TIC a l’aula i a les cases és més freqüent
en les escoles més competents, fins i tot en contextos on
s’acumulen factors que dificulten l’eficàcia escolar.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…




Es fomenta l’ús de les TIC com ferramentes informatives
(buscar informació útil, llegir notícies, etc.) i d’intercanvi de
coneixements (buscar o prestar ajuda en
dificultats
acadèmiques o d’oci, participar en discussions en línia sobre
temes d’interès, etc.).
Encara que no es prohibeix o restringeix excessivament l’accés
dels joves a internet, xarxes socials o videojocs, la família i el
professorat desenvolupen accions per regular i controlar el seu
ús per tal que no sigui abusiu.
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SUPORT FAMILIAR A LES ACTIVITATS ESCOLARS

Ja s’ha senyalat amb anterioritat la importància d’establir una relació i
coordinació intensa entre família i escolar, i com una participació
activa de les famílies en la vida del centre afavoreixen l’aprenentatge
i el desenvolupament de l’alumnat. No obstant això, les famílies han
de ser conscients del fet que la seva labor educativa s’ha de mantenir
fora de l’escola i que han de donar suport a les accions escolars des
de casa. Així, els alumnes que se senten arropats per les seves
famílies en l’activitat acadèmica aconsegueixen majors quotes d’èxit
escolar i, per tant, les escoles tenen la tasca de donar suport i
fomentar aquests comportaments.


El suport de les famílies als seus fills en la seva activitat escolar
afecta positivament al seu aprenentatge, sobre tot pel que fa al
suport emocional i el reforç tant de l’esforç com de l’èxit
acadèmic.

A LES ESCOLES MÉS COMPETENTS…



La major part de l’alumnat se sent recolzat emocionalment per
la seva família en les tasques i activitats escolars.
L’estudiant és generalment autònom en la realització de les
seves tasques escolars, però compta amb alguna persona
pròxima que l’ajuda en cas de ser-hi necessari.
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