GLOSSARI DE SIGLES
CB: competència bàsica
CEE: centre d’educació especial
CEIP: centre d’educació infantil i primària
CINE (ISCED): Classificació Internacional Normalitzada d’Educació (UNESCO)
CINE0: educació preprimària o educació infantil
CINE1: educació primària
CINE2: educació secundària inferior o primera etapa d’educació
secundària (ESO)
CINE3: educació secundària superior o segona etapa d’educació
secundària o educació secundària postobligatòria (batxillerat;
CFGM i PQPI 2 anys)
CINE4: educació postsecundària o superior no universitària (PAU; proves
d’accés a cicles de grau superior)
CINE5: educació terciària o educació superior (5A, educació universitària
i 5B, CFGS)
CINE6: doctorat
CFGM: cicles formatius de grau mitjà
CFGS: cicles formatius de grau superior
EE: educació especial
EI: educació infantil
EP: educació primària
EPA: enquesta de població activa
ES: educació secundària
ESO: educació secundària obligatòria
ESPA: educació secundària per a persones adultes
EUROSTAT: Oficina Estadística de la Comissió Europea
FP: formació professional
IBESTAT: Institut d’Estadística de les Illes Balears
IES: institut d’educació secundària
INE: Institut Nacional d’Estadística
INEE: Institut Nacional d’Avaluació Educativa
GS: programes de garantia social
MECD: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics
PIB: producte interior brut
PISA: Programa per a l’Avaluació Internacional d’Alumnes
PQPI: programes de qualificació professional inicial
TRI: teoria de resposta a l’ítem
UE: Unió Europea
UNED: Universitat Nacional d’Educació a Distància
Nota: quan es fa referència a centres de titularitat privada es consideren tant els privats concertats (sostinguts amb fons públics)
com els privats no concertats. Excepte en aquells casos en què es digui expressament el contrari, la paraula nins es refereix tant a
nins com a nines; alumnes, tant a alumne com a alumna; professors, tant a professors com a professores; pares, tant a pares com
a mares, i directors, tant a directors com a directores.

FONTS
Ensenyaments no universitaris
Curs 2012-2013: Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives. Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears.
Curs 2011-2012: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e
indicadores. Edición 2014
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifraseducacion-espana/2014.html
Sèries per comunitat autònoma. Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. Oficina de Estadística del Ministerio de Educación.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/no-universitaria.html
Ensenyaments universitaris
Curs 2011-2012: Subdirección General de Estadística y Estudios.
Despesa pública en educació
Estadísticas de los recursos económicos destinados a la educación. Estadística del
Gasto Público en Educación. Oficina de Estadística del Ministerio de Educación.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-publico.html
Estimacions de població: INE. Instituto Nacional de Estadística.
http://www.ine.es
Producte interior brut (PIB): INE. Instituto Nacional de Estadística.
http://www.ine.es
Enquesta de població activa (EPA): INE. Instituto Nacional de Estadística.
http://www.ine.es
Pressuposts liquidats del Govern de les Illes Balears: IBESTAT. Institut
d’Estadística de les Illes Balears. http://ibestat.caib.es
Resultats proves de diagnòstic (competències bàsiques)
Avaluació de diagnòstic 2011-2012 i Avaluació de diagnòstic 20122013. Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes
Balears. IAQSE.
http://iaqse.caib.es

Evaluación general de diagnóstico 2009. Educación Primaria. 4º curso. Informe de
resultados. Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación.
Evaluación general de diagnóstico 2010. Educación Secundaria Obligatoria.
Segundo curso. Informe de resultados. Instituto de Evaluación del Ministerio
de Educación.
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/evaluaciondiagnostico.html
Competències clau als 15 anys
PISA 2012 Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos OCDE
INFORME ESPAÑOL. Instituto de Evaluación del Ministerio de
Educación.
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudiosinternacionales.html
Indicadors del sistema educatiu
Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2012. ISEIB 2012. Govern de
les Illes Balears. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. IAQSE.
http://iaqse.caib.es/indicadors_1.htm
Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2011. Instituto de
Evaluación del Ministerio de Educación.
Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2012. Instituto de
Evaluación del Ministerio de Educación.
http://www.mecd.gob.es/inee/sistema-indicadores.html

INTRODUCCIÓ
El següent informe és un recull actualitzat dels indicadors del sistema educatiu
de les Illes Balears elaborat per l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema
Educatiu (IAQSE).
Aquest document, de publicació anual, exposa la informació estadística més
remarcable de l’educació a les Illes Balears a través d’un conjunt de taules i
gràfics. Amb la lectura d’aquest document es pot extreure informació general i
específica sobre escolarització, finançament i resultats educatius. Així mateix, i
per tal de facilitar la comparació de dades, a més de les sèries comparatives
dels darrers anys, es poden trobar dades desagregades per titularitat de centre,
nivells educatius, sexe de l’alumnat, illes, etc.
La novetat més destacable d’aquesta publicació és la substitució de l’indicador
Taxa bruta de graduació en ciències, matemàtiques i tecnologia per l’indicador
percentatge de població entre 30 i 34 anys amb titulació superior, donat que
l’educació superior apareix com a objectiu clau dins els objectius de
l’Estratègia Europa 2020, establerta amb l’ambició de què Europa es
converteixi en una economia intel·ligent, sostenible i integradora.
Finalment, afegir que els objectius fonamentals d’aquest estudi són que la seva
lectura i anàlisi serveixi per conèixer i entendre millor la situació educativa de la
nostra comunitat autònoma, i que pugui servir d’ajuda en la presa de decisions
per a la millora del sistema educatiu de les Illes Balears.

