Quins països participen a PISA?

Països PISA segons rendiment a Ciències 2015
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Països participants a PISA 2018
Alemanya
República de Macedònia *
Aràbia Saudita *
Argentina *
Austràlia
Àustria
Azerbaidjan *
Bielorússia *
Bèlgica
Bòsnia i Hercegovina *
Brasil *
Brunei Darussalem *
Bulgària *
Canadà
Xile
Colòmbia *
Corea
Costa Rica *
Croàcia *

Emirats Àrabs Units *
Escòcia *
Eslovènia
Espanya
Estats Units
Estònia
Federació Russa *

Jordània *
Catar *

Polònia
Portugal

Kazakhstan *
Kosovo *

Regne Unit
República Txeca

Letònia
Líban *
Lituània *

República Dominicana *
República Eslovaca
Romania *

Filipines *
Finlàndia
França
Geòrgia *
Grècia
Hong Kong, Xina *
Hongria
Indonèsia *
Irlanda
Islàndia
Israel
Itàlia

Països Baixos
Luxemburg

Sèrbia *
Singapur *

Macau, Xina *

Suècia

Malàisia *

Suïssa

Malta *

Tailàndia *

Marroc *

Taipei Xinès *

Mèxic
Moldàvia *

Trinitat i Tobago *
Tunísia *

Montenegro *
Noruega

Turquia
Ucraïna *

Nova Zelanda
Panamà *

Uruguai *
Vietnam *

Els països que no són membres de l’OCDE s’identifiquen amb un asterisc (*).
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Què és important saber i fer per als ciutadans? Aquesta és una pregunta
que subjau sota l’estudi triennal que es realitza als alumnes de 15 anys,
conegut a tot el món com a Programa internacional per a l’avaluació dels
estudiants (PISA). Aquest estudi avalua en quina mesura l’alumnat que
està a punt d’acabar l’educació obligatòria ha adquirit els coneixements i
les habilitats clau per a la seva participació completa en les societats
modernes.
Des de l’any 2000, PISA ha estat avaluant els estudiants de tot el món en
les matèries més importants: lectura, matemàtiques i ciències. La prova
també recull informació sobre l’alumnat i el professorat atenent les
seves expectatives escolars, els seus entorns d’aprenentatge, el seu
futur acadèmic i professional; i sobre com es governen els seus centres
en un esforç per identificar els factors que influeixen en el rendiment
dels estudiants.
PISA també sol introduir noves proves per avaluar les habilitats dels
estudiants en altres àrees rellevants per a la vida en la societat actual,
com ara la resolució creativa de problemes i la competència financera
(avaluades per primera vegada el 2012), la resolució col·laborativa de
problemes (avaluada el 2015) i la competència global (que s’avaluarà en
aquesta edició de 2018).

PISA a Espanya
Dates d’aplicació: entre el 16 d’abril i el 31
de maig.
Contingut: avaluació de la lectura,
competència global, matemàtiques, ciències
i competència financera.
Mostra: participaran més de 1000 centres
a tota Espanya.
PISA es realitza cada tres anys des del
2000.
A l’edició de 2018, participaran més de 80
països.

Pisa 2018 és un estudi
internacional que avalua els
sistemes educatius a
través dels resultats d’una
mostra d’estudiants
nascuts el 2002 (la
majoria cursen 4t d’ESO).

Pisa mostra que les millores
en educació no venen
donades per se: depenen
de l’esforç cooperatiu de
l’alumnat, professorat,
centres, famílies i la
societat en general.

