
INFORME DE LES NOSTRES IMPRESSIONS AL VOLTANT DEL CONGRÉS “PISA 2012 – EVALUACIÓN POR 
ORDENADOR Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS” (Madrid, 1 i 2 d’abril de 2014) 

 

En general, la impressió amb què hem tornat és que l’organització de l’INEE ha estat seriosa i amb una 
estructura encertada, abordant les diferents cares del tema: els resultats, el marc en què s’enquadren, 
l’anàlisi d’alguns factors que cal associar als resultats per entendre’ls millor (fugint de plantejaments per 
“maquillar”, ni tirar “pilotes fora”), l’abordatge d’alguns dels plantejaments que ens podrien permetre 
millorar els resultats i, lligat amb això, un recull de “bones pràctiques”. 

La intervenció de la Secretària d’Estat, Montserrat Gomendio, va apuntar més aviat en relació a que 
les dades no són més que el resultat del “desgavell dels darrers anys” i que “la LOMCE vindrà a solucionar 
tots els problemes”. En la mateixa línia, i amb intervencions esporàdiques, algun dels nombrosos 
representants de la inspecció educativa presents entre el públic, es mostraven altament escèptics envers les 
intervencions d’alguns dels ponents, quan aquests fugien de mirar excessivament endarrere i apostaven per 
plantejaments d’innovació. 
Però el que volem a continuació és centrar-nos en allò realment interessant del Congrés. No entrarem en 
detall en el contingut de cap de les ponències ni dels ponents; hem preferit, al final d’aquestes línies, donar-
vos una relació dels documents que es poden consultar. 

El nucli central va ser la presentació dels resultats, globals i desagregats, de les proves PISA en resolució de 
problemes1, prova que es va introduir en aquest format per primera vegada l’any 20122, encara que no en 
tots els països de l’OCDE. A l’Estat espanyol, tant a Euskadi com a Catalunya es va ampliar la mostra (la de 
Madrid ja es considerava suficientment gran) per tal de tenir més significativitat en les anàlisis posteriors 
d’aquestes submostres. 

Com ja hem escoltat tots plegats sobradament, a l’igual que els resultats de les proves en matemàtiques, 
lectura i ciències (presentats fa uns mesos) els resultats de la prova de RP són significativament inferiors a la 
mitjana de l’OCDE, tant a l’Estat espanyol com a Catalunya. 

Des d’una perspectiva eminentment metodològica, un analista en cap de l’OCDE i un equip de responsables 
de l’INEE van emmarcar el procés d’elaboració i administració de les proves per tal d’esvair al màxim les 
reticències a acceptar la validesa de les dades. En aquest sentit, creiem que no hem de dedicar esforços per 
discutir aquesta validesa, més enllà de la permanent voluntat de millora dels instruments i eines d’anàlisi. Els 
grans esforços realment cal centrar-los en l’anàlisi dels resultats i els factors que s’hi associen i en les idees 
de millora de l’aprenentatge, aspectes en els que posteriorment es va centrar el Congrés. 

En una segona part del Congrés, es van presentar cinc estudis que analitzen les dades des d’una perspectiva 
sociològica amb amplitud de mires: els efectes de les classes socials i dels entorns desfavorables; la relació 
entre els resultats i les diferents visions del sentit de l’educació i del paper que juguen els problemes i la RP 
en aquest procés; els efectes del paper de l’ordinador, el gènere i la titularitat dels centres; i finalment, una 
petita “perla” en el conjunt d’una sessió força interessant: Ildefonso Méndez, en el marc de l’anàlisi d’un 
conjunt de factors en el context internacional, presentava una referència als efectes dels valors, en concret 
dels valors que la generació que ara són (o som) pares d’estudiants consideraven més importants inculcar en 
els fills3. 

La tercera part va tenir dues ponències. En Jordi Deulofeu, el primer dels dos ponents, va plantejar amb 
molta claredat l’enfocament d’aquesta sessió: tenim les dades que tenim; si canviem el sistema educatiu, si 

                                                           
1
 És important precisar que es tracta de “resolució de problemes”,  sense el qualificatiu de “matemàtics”, problemes entesos com  

tals des d’un punt de vista (eclèctic) cognitiu, metacognitiu, emocional i a la vegada instrumental, i és en aquests termes que es 
justifica des de PISA-OCDE tant la seva importància en el procés d’aprenentatge, com la seva creixent rellevància en la societat, i 
també a la vegada es justifica l’ús de l’ordinador per tal de permetre la seva avaluació sense interferències “mecanicistes” i a la 
vegada dotar als problemes d’una naturalesa interactiva. 
2
 El precedent de l’any 2003 era en “format paper”. 

3
Estudi internacional realitzat als anys 80. 



els recursos a l’educació augmenten, si la nostra societat “canvia” en valors, en recursos, en benestar,... cap 
pensar que millorarem la formació de la nostra joventut, i els indicadors externs així ens ho mostraran4. 
Però, ens deia, és fàcil pensar que aquests canvis es poden produir a molt petita escala, en un període molt 
llarg de temps... o fins i tot poden no produir-se. Aleshores en Jordi plantejava la qüestió clau: com a 
professorat no podem incidir en aquestes variables, però a classe què podem fer? I el missatge era 
contundent: tinc a les meves mans molts recursos, i només és responsabilitat meva desenvolupar-los. I en 
aquest marc ens va parlar de com podem incidir en l’aprenentatge d’estratègies de resolució de problemes, 
de com podem intentar crear un ambient adequat de RP, de com ens podem mostrar com a models 
metacognitius,... Però tot plegat té dos requisits, obvis i complexos a la vegada: hem de creure que és 
possible i hem d’estar-hi a gust. 

La segona ponència d’aquesta sessió, de Jenaro Guisasola, amb un plantejament comunicatiu interessant, 
tot jugant amb les falses suposicions de l’auditori, partia d’un marc teòric paral·lel, i ens parlava de la RP com 
a activitats d’investigació.  

I la darrera sessió es va centrar en les “bones pràctiques”. Malgrat l’organització no va explicitar quin era el 
criteri per qualificar-les de bones pràctiques i malgrat cadascun dels set centres va plantejar la seva 
intervenció de manera molt diferent, després d’un cert desconcert que hem de reconèixer, el conjunt de les 
intervencions ens va permetre esbrinar que els set centres compartien un aspecte comú: en ells s’havien 
passat les proves PISA 2012 i el seu alumnat havia obtingut resultats pel damunt (o molt pel damunt) de la 
mitjana (tot i que els centres desconeixien els detalls dels seus resultats, i molt menys desagregats per 
alumnat). I a la vegada vam intuir que a tots set se’ls havia formulat una pregunta de l’estil de “quins 
aspectes del vostre projecte educatiu creieu que donen explicació a aquest èxit?”. Com hem dit, l’abordatge a 
aquesta pregunta va portar a presentacions absolutament dispars, encara que força interessants; però sí que 
s’observaven aspectes recurrents: una continuada i intensa implicació del professorat; substituir amb 
creativitat la manca de recursos; la creació d’ambients que afavoreixin la discussió, l’intercanvi, la curiositat; 
plantejaments interdisciplinars, que treuen l’aula al carrer. I alguns d’ells un aspecte molt interessant: la 
implicació, suport o fins i tot lideratge d’associacions de professorat de matemàtiques (també és veritat: 
amb la col·laboració de la inspecció educativa).  

El resum d’aquesta darrera sessió, com a continuació de la sessió anterior i en el marc general del Congrés 
és: tenim marge de millora i està a les nostres mans, com sempre. 

MIREIA LÓPEZ i ANTONI VILA 

 

DOCUMENTS EN RELACIÓ AL CONGRÉS 
 
Programa detallat 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/congresos/pisa-2012-jornadas-abril-2014/diptico-congreso-pisa-tit-
modif-01-4-2014.pdf?cumentId=0901e72b8190479f 
 
Retransmissió via streaming de la totalitat del Congrés, inclosa la roda de premsa oficial de presentació de 
les dades 
http://www.en-directo.com/mecd/congresoPISA2012/#inicio 
 
Resultats PISA 2012, en la competència de RP(versió “presentació al Congrés”) 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-
resolucionproblemas/presentacionpisacba2012.pdf?documentId=0901e72b81904915 
 

                                                           
4
No cal dir que tots els ponents, i creiem que la majoria dels assistents, compartíem la idea que en cap cas s’havia de caure en l’error 

de centrar el propòsit en la “millora dels resultats de les proves externes”; aquesta millora havia de ser en sí mateixa el resultat 
conseqüent, mesurable, d’altres objectius. 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/congresos/pisa-2012-jornadas-abril-2014/diptico-congreso-pisa-tit-modif-01-4-2014.pdf?cumentId=0901e72b8190479f
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/congresos/pisa-2012-jornadas-abril-2014/diptico-congreso-pisa-tit-modif-01-4-2014.pdf?cumentId=0901e72b8190479f
http://www.en-directo.com/mecd/congresoPISA2012/#inicio
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-resolucionproblemas/presentacionpisacba2012.pdf?documentId=0901e72b81904915
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-resolucionproblemas/presentacionpisacba2012.pdf?documentId=0901e72b81904915


Presentacions via slideshare d’algunes de les ponències (no hi són totes, i n’hi ha algunes que són 
d’esdeveniments anteriors) 
http://www.slideshare.net/INEE_MECD 
 
 
DOCUMENTS EN RELACIÓ A LES PROVES, ALS RESULTATS I ANÀLISIS 
 
Resultats PISA 2012, en la competència de RP, junt amb l’estudi d’alguns factors associats (versió resumida) 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/boletines/educainee-31cba.pdf?documentId=0901e72b81904fda 
 
Exemples de problemes proposats en suport digital a les proves PISA 2012 de RP (versió digital, en particular 
hi ha la versió en català que va ser passada a l’alumnat) 
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=toProblemSolving 
 
Exemples de problemes proposats en suport digital a les proves PISA 2012 de RP (versió paper) 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-
resolucionproblemas/preguntasliberadasproblemasweb.pdf?documentId=0901e72b818f14e4 
 
PISA in focus, n.38 “Els joves espanyols són creatius a l’hora de resoldre problemes?” 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/pisa-in-focus/pisa-in-focus-n38-esp-1-4-
2014.pdf?documentId=0901e72b81904916 
 
Nota oficial de l’OCDE en relació a l’Estat espanyol, sobre els resultats 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-resolucionproblemas/pisa-2012-country-note-
problem-solvingesp2.pdf?documentId=0901e72b81904914 
 
Resultats PISA 2012, en la competència de RP, i de matemàtiques i lectura per ordinador, junt amb l’estudi 
d’alguns factors associats (versió extesa, preliminar, prèvia al Congrés) 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-resolucionproblemas/pisa2012cba-1-4-2014-
web.pdf?documentId=0901e72b8190478c 
 
Anàlisi secundària dels Resultats PISA 2012, en la competència de RP, i de matemàtiques i lectura per 
ordinador, (versió preliminar, prèvia al Congrés; alguns dels autors dels documents han estat ponents del 
Congrés) 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-resolucionproblemas/pisa2012cba2web-1-4-
2014.pdf?documentId=0901e72b8190478d 
 
En general, al web de l’INEE es poden trobar molts altres documents sobre avaluacions nacionals i 
internacionals 
http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html 
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