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En l’edició PISA 2018, els resultats dels alumnes d’Espanya s’han fet públics en dos
lliuraments: el desembre de 2019, es presentaren els resultats de la competència
matemàtica i la competència científica i, el mes de juliol de 2020, els de la comprensió
lectora. El motiu d’aquesta demora fou que l’OCDE decidí ajornar la publicació de les
dades de lectura d’Espanya perquè es trobaren respostes anòmales d’alguns
alumnes de determinades comunitats autònomes.
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1. INTRODUCCIÓ
L’estudi PISA (Programme for International Student Assessment) tracta de contribuir
a l’avaluació del que els joves saben i són capaços de fer als 15 anys, és a dir, al final
de la seva educació obligatòria.
Aquest programa se centra en tres competències considerades troncals: lectura,
matemàtiques i ciències. Es valora la capacitat de l’alumne per extrapolar el
coneixement, les destreses cognitives i les actituds en contextos que, en principi, li
resulten poc habituals dins el centre escolar, però amb els quals s’hi haurà
d’enfrontar en moments diversos de la seva vida.
Des de l’any 2000, PISA es duu a terme amb una periodicitat triennal. En cada edició
una de les susdites competències, anomenada competència principal, s’avalua més
prolixament que no les altres. En aquesta edició, la competència principal avaluada
ha estat la comprensió lectora.
En l’edició 2018 han participat 37 països de l’OCDE, 41 països associats i, pel que fa a
Espanya, 17 comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
Des de 2009, les Illes Balears participen en les proves PISA amb ampliació de mostra.
Aquesta ampliació serveix per representar el conjunt de la comunitat autònoma i,
així, els resultats esdevenen comparables als de l’estat, la Unió Europea i l’OCDE. A
més, aquesta representativitat permet fer una anàlisi de l’evolució de resultats al
llarg de les diferents edicions.
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2. LA MOSTRA DE LES ILLES BALEARS EN PISA 2018
En PISA 2018, la mostra de les Illes Balears ha estat formada per 53 centres amb un
total de 2050 alumnes participants (alumnes de 15 anys) distribuïts com representa la
taula següent.
Taula 1. Distribució mostral de les Illes Balears en PISA 2018
Categories
Gènere
Titularitat del centre
Illa

Nivell cursat

Al·lotes
Al·lots
Públics
Privats
Mallorca
Menorca
Eivissa i Formentera
2n ESO o inferior
3r ESO
4t ESO o superior

Nombre
d’alumnes
1009
1041
1293
757
1576
222
252
197
563
1290

Percentatge
49,2 %
50,8 %
63,1 %
36,9 %
76,9 %
10,8 %
12,3 %
9,6 %
27,5 %
62,9 %

3. SÍNTESI DELS RESULTATS
A la taula següent es presenten els resultats de PISA 2018 expressats en puntuacions
mitjanes aconseguides en cada competència pels alumnes de les Illes Balears, els
d’Espanya i els del conjunt dels països de la Unió Europea i de l’OCDE.
Taula 2: Puntuacions mitjanes dels alumnes en PISA 2018

Illes Balears
Espanya
UE
Mitjana OCDE
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Comprensió
lectora
479
477
489
487

Competència
matemàtica
483
481
494
489

Competència
científica
482
483
490
489

4. RESULTATS EN LECTURA
La competència principal en aquesta edició de les proves és la comprensió lectora. En
el marc conceptual de PISA es defineix la competència en lectura com “la
comprensió, l’ús, l’avaluació, la reflexió i el compromís amb els textos per tal
d’aconseguir objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial personal i
participar en la societat”.
Aquest marc conceptual se centra en la capacitat per cercar, comparar, contrastar i
integrar informació de diferents fonts per crear coneixement i això requereix una
revisió dels tipus de text, els processos de lectura, i les tasques i les estratègies
lectores, que són aspectes considerats en el disseny de les proves.

4.1. Puntuacions mitjanes globals
La puntuació de les Illes Balears (479) se situa dos punts per damunt la mitjana
d’Espanya (477), però la diferència no és estadísticament significativa. Pel que fa a la
puntuació de les Illes Balears, la diferència amb la puntuació de l’OCDE (487) no és
estadísticament significativa, però sí que ho és respecte de la de la UE (489).
Taula 3. Puntuacions mitjanes en lectura en PISA 2018

Illes Balears
Espanya
UE
Mitjana OCDE

Puntuació
mitjana
479
477
489
487

Error típic
4,2
1,6
0,4
0,9

Extrem
inferior
471
473
486
487

Extrem
superior
487
480
488
491

Al gràfic següent es mostren les puntuacions mitjanes en lectura per països i
comunitats autònomes amb l’interval de confiança del 95 %.
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Figura 1. Puntuacions mitjanes estimades en lectura amb l’interval de confiança
al 95% per a la mitjana poblacional en PISA 2018

Font: INEE (2020). PISA 2018. Resultados de lectura en España.
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4.2. Distribució per nivells de rendiment
L’escala de lectura se divideix en nivells de rendiment que indiquen el tipus de
tasques que els estudiants són capaços de realitzar amb èxit quan assoleixen un
determinat nivell.
L’escala de lectura en PISA 2018 consta de vuit nivells de rendiment. El nivell 1 es
desglossa en nivells 1a, 1b i 1c, mentre que els nivells 2 fins el 6 coincideixen amb els
definits en les edicions 2000 i 2009 quan la lectura fou la competència principal. La
descripció detallada de cada un d’ells es troba en l’ANNEX I.
Figura 2. Rendiment en lectura en PISA 2018
C. lectora

nivell 1c

nivell 1b

nivell 1a

Illes Balears

0 4

17

Espanya

1 6

16

Global UE

Mitjana OCDE

1
1

6
6

14
15

nivell 2

nivell 3

nivell 4

28

29

27

24
24

nivell 5
4 0

17
17

28

nivell 6

4 0

27

19

7

26

19

7

1

1

En els trams inferiors (nivells 1a, 1b i 1c) figuren el 21 % dels alumnes de les Illes
Balears, el 23 % dels d’Espanya, el 21 % dels de la Unió Europea i el 22 % dels de
l’OCDE.
En els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troben el 74 % dels alumnes de les Balears,
el 72 % dels d’Espanya, el 70 % dels de la Unió Europea i el 69 % dels de l’OCDE.
En els trams superiors (nivells 5 i 6) se situen el 4 % d’alumnes de les Illes Balears, el
mateix que a Espanya, i el 8 % dels alumnes tant de la Unió Europea com de l’OCDE.

4.3. Relació entre la puntuació mitjana en lectura i l’índex
socioeconòmic i cultural
L’índex socioeconòmic i cultural de les famílies –ISEC– és una de les variables més
determinants a l’hora de predir l’èxit escolar. Un dels objectius dels sistemes
educatius és fer que els estudiants assoleixin un alt rendiment reduint, en la mesura
que sigui possible, els efectes que comporten les desigualtats derivades del seu
estatus social, cultural o econòmic.
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PISA, a partir del càlcul del percentatge de variació en el rendiment
l’ISEC, analitza com els sistemes educatius promouen actuacions per
major equitat possible entre els estudiants. S’entén que, com
percentatge de variació en el rendiment explicada per l’ISEC,
s’aconsegueix.

explicada per
aconseguir la
menor és el
més equitat

El menor percentatge de variació en el rendiment explicada per l’ISEC en lectura a les
Illes Balears respecte de l’OCDE, de la UE i d’Espanya, permet extrapolar que el
sistema educatiu balear és més equitatiu que el de la majoria dels països
participants.
Ara bé, el que és desitjable és tenir alts nivells de rendiment i d’equitat alhora
(quadrant superior dret de la figura següent) i és, en aquest sentit, que els resultats a
les Illes Balears són susceptibles de millora.
Figura 3. Rendiment mitjà en lectura en funció del percentatge de variació del
rendiment explicat per l’ISEC en PISA 2018

Font: INEE (2020). PISA 2018. Resultados de lectura en España
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5. RESULTATS EN MATEMÀTIQUES
En relació a les matemàtiques, l’avaluació en PISA se centra a mesurar la capacitat
dels estudiants per formular, utilitzar i interpretar situacions matemàtiques en una
ampla varietat de contextos. Aquests inclouen ambients tant familiars com
ocupacionals, socials i científics.
Per obtenir bons resultats, els estudiants han de ser capaços de raonar matemàticament i utilitzar conceptes, procediments, fets i eines per descriure, explicar i predir
fenòmens en múltiples contextos i situacions noves i desconegudes.

5.1. Puntuacions mitjanes globals
De la taula següent s’extreu que la puntuació de les Illes Balears (483) està per
damunt el conjunt d’Espanya (481), però la diferència entre ambdues no és
estadísticament significativa. La puntuació de les Illes Balears està per davall la
mitjana de la UE (494) i de l’OCDE (489), però aquestes diferències només són
estadísticament significatives respecte de la UE.
Taula 4. Puntuacions mitjanes en matemàtiques en PISA 2018

Illes Balears
Espanya
UE
Mitjana OCDE

Puntuació
mitjana
483
481
494
489

Error típic
5,2
1,5
0,8
0,4

Extrem
inferior
472
478
492
488

Extrem
superior
493
484
495
490

Al gràfic següent es mostren les puntuacions mitjanes en matemàtiques per països i
comunitats autònomes amb l’interval de confiança del 95 %.
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Figura 4. Puntuacions mitjanes estimades en matemàtiques amb l’interval de
confiança al 95% per a la mitjana poblacional en PISA 2018

Font: INEE (2019). Informe PISA 2018. Informe español.
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5.2. Distribució per nivells de rendiment
L’escala de matemàtiques es divideix en nivells de rendiment que indiquen el tipus
de tasques que els estudiants són capaços de realitzar amb èxit quan assoleixen un
determinat nivell.
L’escala de matemàtiques en PISA 2018 consta de sis nivells de rendiment i
coincideixen amb els definits en les edicions 2003 i 2012 quan les matemàtiques
foren la competència principal. La descripció detallada de cada un d’ells es troba a
l’ANNEX II.
Figura 5. Rendiment en matemàtiques en PISA 2018
C. matemàtica
Illes Balears
Espanya
Global UE

Mitjana OCDE

< nivell 1

nivell 1
8

9

nivell 2

16

16
8

9

nivell 3

nivell 4

25

24

nivell 5

26

5 1

18

28

18

nivell 6

6

14

22

25

20

9

15

22

24

19

9

1
2

2

En els trams inferiors (nivells <1 i 1) se situa el 24 % dels alumnes de les Illes Balears,
el 25% dels alumnes d’Espanya, el 22 % dels de la Unió Europea i el 24 % dels de
l’OCDE.
En els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba, a les Illes Balears, el 71 % dels
alumnes, i el 68%, el 67% i el 65% dels alumnes a Espanya, a la Unió Europea i a
l’OCDE, respectivament.
En els trams superiors (nivells 5 i 6) figura el 6 % d’alumnes de les Illes Balears, el 7%
d’alumnes d’Espanya i l’11% tant d’alumnes de la Unió Europea com de l’OCDE.
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6. RESULTATS EN CIÈNCIES
Pel que fa a l’avaluació de ciències en PISA, aquesta es centra en mesurar la capacitat
dels estudiants per participar, com a ciutadans reflexius, en qüestions relacionades
amb la ciència i amb les idees de la mateixa. Requereix coneixement de fets i teories
que expliquin científicament els fenòmens i el coneixent de procediments
metodològics habitualment utilitzats en la ciència.
Actualment, la comprensió de la ciència i de la tecnologia científica és necessària en
nombrosos temes d’actualitat, com ara l’adopció d’una dieta saludable, la gestió de
residus, la cura del medi ambient, la prevenció de malalties o la reducció dels efectes
de l’escalfament global.

6.1. Puntuacions mitjanes globals
De la taula següent s’extreu que la puntuació de les Illes Balears (482) se situa en la
mitjana de l’estat (només un punt per davall) i aquesta diferència no és
estadísticament significativa. Tot i que la puntuació de les Illes Balears resta per
davall la mitjana de la UE (490) i de l’OCDE (489), aquestes diferències tampoc són
estadísticament significatives.
Taula 5. Puntuacions mitjanes en ciències en PISA 2018

Illes Balears
Espanya
UE
Mitjana OCDE

Puntuació
mitjana
482
483
490
489

Error típic
5,2
1,6
0,9
0,4

Extrem
inferior
472
480
489
488

Extrem
superior
492
486
492
490

Al gràfic següent es mostren les puntuacions mitjanes en ciències per països i
comunitats autònomes amb l’interval de confiança del 95 %.
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Figura 6. Puntuacions mitjanes estimades en ciències amb l’interval de confiança al 95% per a
la mitjana poblacional en PISA 2018

Font: INEE (2019). Informe PISA 2018. Informe español.
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6.2. Distribució per nivells de rendiment
L’escala de ciències se divideix en nivells de rendiment que indiquen el tipus de
tasques que els estudiants són capaços de realitzar amb èxit quan assoleixen un
determinat nivell. La descripció detallada de cada un d’ells es troba en l’ANNEX III.
L’escala de ciències en PISA 2018 consta de set nivells de rendiment i coincideixen
amb els definits en l’edició de 2015, quan les ciències foren la competència principal.
Figura 7. Rendiment en ciències en PISA 2018
C. científ ica

< nivell 1b

nivell 1b

Illes Balears
Espanya

Global UE
Mitjana OCDE

0 4

1 5
1

nivell 1a
15

16

nivell 2

nivell 3

nivell 4

31

28

nivell 5
3 0

16

30

17

29

nivell 6

4 0

5

15

25

28

19

6

1 5

16

26

27

18

6 1

1

En els trams inferiors (nivells <1b, 1b i 1a) se situa el 19 % dels alumnes de les Illes
Balears, el 22 % dels alumnes d’Espanya, el 21 % dels de la Unió Europea i el 22 %
dels de l’OCDE.
El percentatge d’alumnes que se situa en els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) és el
77 % a les Illes Balears, el 74 % a Espanya, el 72 % a la Unió Europea i el 71 % a
l’OCDE.
En els trams superiors (nivells 5 i 6) figura el 3 % d’alumnes de les Illes Balears, el 4%
dels alumnes d’Espanya i el 7 % tant d’alumnes de la Unió Europea com de l’OCDE.
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7. RESULTATS PER GÈNERE, TITULARITAT I ILLA
A continuació es presenten les puntuacions mitjanes desagregades en funció del
gènere dels alumnes (al·lotes, al·lots), de la titularitat dels centres (públics, privats) i
de l’illa de residència dels alumnes (Mallorca, Menorca, Pitiüses). En comparar dues
categories la diferència s’expressa en signe positiu quan és favorable a la primera
d’elles, i en signe negatiu quan és favorable a la segona. Per exemple, la puntuació
mitjana de les al·lotes en lectura és setze punts superior a la dels al·lots. En aquest
cas, la diferència “al·lotes – al·lots” s’expressa com +16. En canvi, en competència
matemàtica, la diferència és tretze punts a favor dels al·lots, i la diferència s’expressa
com -13.

7.1. Puntuacions mitjanes i nivells de rendiment per gènere
En comprensió lectora, els resultats de les al·lotes són més alts que els dels al·lots de
forma estadísticament significativa. En canvi, en les competències matemàtica i
científica, els al·lots treuen resultats més alts, essent aquesta diferència
estadísticament significativa només en la competència matemàtica.
Taula 6. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears
desagregades per gènere en PISA 2018
Gènere
Comprensió lectora
Competència matemàtica
Competència científica

Al·lotes
Al·lots
Al·lotes
Al·lots
Al·lotes
Al·lots

Puntuació
Mitjana
487
471
476
489
479
486

Diferències
Al·lotes - Al·lots
+16*
-13*
-7

* Diferències estadísticament significatives

La taula següent mostra que l’escletxa de gènere dels alumnes de les Illes Balears en
comprensió lectora és remarcablement inferior a la d’Espanya, la Unió Europea i
l’OCDE. No així en la competència matemàtica i la competència científica, en què
aquesta escletxa és major a Balears que a la resta d’unitats territorials.
Taula 7. Diferències en les puntuacions mitjanes segons el gènere (al·lotes – al·lots)
en PISA 2018
Illes Balears
Comprensió lectora
+16*
Competència matemàtica
-13*
Competència científica
-7
* Diferències estadísticament significatives
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Espanya
+26*
-6*
-2

Unió Europea
+27*
-7*
+1

OCDE
+30*
-5*
+2*

Pel que fa a la distribució dels nivells de rendiment, la taula següent mostra, per a
cada competència, el percentatge d’alumnes que assoleixen cada nivell segons el
gènere i els percentatges globals dels alumnes de les Illes Balears.

Taula 8. Rendiment dels alumnes de les Illes Balears segons el gènere en PISA 2018
Distribució dels nivells de rendiment
C. lectora

Comprensió
lectora

nivell 1c

nivell 1b

Al·lotes
Al·lots

0 4

1

Illes Balears

C. matemàtica

Competència
matemàtica

15

nivell 5

30

29

28

17

28

29

15

30
4 0

17

17

25

28

17

4 0

25

28

19

6

Illes Balears

8

16

nivell 1b

nivell 5

nivell 6

1

5 1

28

18

nivell 3

nivell 4

nivell 1a

nivell 2

16

31

30

15

3

14

31

30

17

3

15

31

30

16

3

4

4
4

25

nivell 4

nivell 6

5 0

nivell 2

9

nivell 3

18

nivell 1

14

Illes Balears

27

nivell 4

18

6

Al·lots

nivell 3

5

Al·lots

Al·lotes

nivell 2

0 4

< nivell 1

Al·lotes

C. científ ica

Competència
científica

nivell 1a

nivell 5

En comprensió lectora, en els trams inferiors (nivells 1c, 1b i 1a) se situa el 19 % de les
al·lotes, el 24 % dels al·lots i el 21 % dels alumnes de les Illes Balears. En els trams
intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba el 75 % de les al·lotes, el 72 % dels al·lots i el 74 %
dels alumnes de les Illes Balears. I, en els trams superiors (nivells 5 i 6) figura el 5 %
de les al·lotes, el 3 % dels al·lots i el 4 % dels alumnes de les Illes Balears.
En competència matemàtica, en els trams inferiors (nivells <1 i 1) se situa el 26 % de
les al·lotes, el 20 % dels al·lots i el 24 % dels alumnes de les Illes Balears. En els trams
intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba, el 70 % de les al·lotes, el 72 % dels al·lots i el 71 %
dels alumnes de les Illes Balears. I, en els trams superiors (nivells 5 i 6) figura el 4 %
de les al·lotes, el 7 % dels al·lots i el 6 % dels alumnes de les Illes Balears.
En competència científica, en els trams inferiors (nivells 1b i 1a) se situa el 20 % de les
al·lotes, el 18 % dels al·lots i el 19 % dels alumnes de les Illes Balears. En els trams
intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba el 76 % de les al·lotes, el 78 % dels al·lots i el 77 %
dels alumnes de les Illes Balears. I, en els trams superiors (nivells 5 i 6) figura el 3 %
de les al·lotes, el 3 % dels al·lots i el 3 % dels alumnes de les Illes Balears.
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7.2. Puntuacions mitjanes i nivells de rendiment per
titularitat. Detracció de l’ISEC
Com ja s’ha comentat anteriorment, la situació socioeconòmica i cultural de les
famílies, mesurada a través de l’ISEC, és una variable que influeix en gran mesura en
els resultats de les proves.
Per comparar de forma més equitativa els resultats entre centres públics i privats, es
detreu la influència d’aquesta variable sobre els resultats. En tots els casos, en
detreure la influència de l’ISEC, les diferències entre els dos tipus de centres
disminueixen considerablement i deixen de ser estadísticament significatives.
Taula 9. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears en PISA 2018 segons
la titularitat del centre en el que estudien amb i sense detracció de l’ISEC
Sense detracció
de l’ISEC
470
493
-23*
476
493
-17*
475
493
-18*

Titularitat
Comprensió
lectora
Competència
matemàtica
Competència
científica

Públics
Privats
Diferència
Públics
Privats
Diferència
Públics
Privats
Diferència

Amb detracció
de l’ISEC
471
481
-10
482
485
-3
480
486
-6

* Diferències estadísticament significatives

A la taula següent s’observa que, en les competències matemàtica i científica, les Illes
Balears obtenen les menors diferències en comparar-les amb la resta d’unitats
territorials.
Taula 10. Diferències en les puntuacions mitjanes segons la titularitat del
centre (públics – privats) en PISA 2018

Comprensió lectora
Competència matemàtica
Competència científica

Illes
Balears
-23*
-17*
-18*

* Diferències estadísticament significatives
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Espanya
-25*
-28*
-22*

Unió
Europea
-20*
-24*
-26*

OCDE
-20*
-27*
-25*

Pel que fa a la distribució dels nivells de rendiment, la taula següent mostra, per a
cada competència, el percentatge d’alumnes que assoleixen cada nivell segons la
titularitat del centre i els percentatges globals dels alumnes de les Illes Balears.
Taula 11. Rendiment dels alumnes de les Illes Balears segons la titularitat del centre
en PISA 2018
Distribució dels nivells de rendiment
C. lectora

Comprensió
lectora

Públics

nivell 1c

nivell 1b
1 5

Privats

C. matemàtica

Competència
matemàtica

0 4

< nivell 1

Públics

Públics

nivell 3

nivell 4

29

27

15

27

32

28

29

nivell 2

18

25

6
8
nivell 1b

25
25

nivell 1a

nivell 2

17

31

3
4

12
16

5

Privats
Illes Balears

nivell 2

nivell 1

Privats

C. científ ica

13
17

9

Illes Balears

Competència
científica

20

0 3

Illes Balears

nivell 1a

12
15

30
31

nivell 3

nivell 5

3

20

nivell 4
26

nivell 5
16

31

5
4

17

5 1

20
18

nivell 3

nivell 4

34
30

6

1

5 1

28

28

nivell 6

nivell 5

15

3

17
16

3
3

En comprensió lectora, en els trams inferiors (nivells 1c, 1b i 1a) se situa el 26 % dels
alumnes dels centres públics, el 16 % dels privats i el 21 % dels alumnes de les Illes
Balears. En els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba el 71 % dels alumnes dels
centres públics, el 79 % dels privats i el 74 % dels de les Illes Balears. I, en els trams
superiors (nivells 5 i 6), figura el 3 % dels alumnes dels centres públics, el 5 % dels
privats i el 4 % dels de les Illes Balears.
En competència matemàtica, en els trams inferiors (nivells <1 i 1) se situa el 27 % dels
alumnes dels centres públics, el 18 % dels privats i el 24 % dels alumnes de les Illes
Balears. En els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba el 67 % dels alumnes dels
centres públics, el 76 % dels privats i el 71 % dels de les Illes Balears. I, en els trams
superiors (nivells 5 i 6), figura el 6 % dels alumnes dels centres públics, el 7 % dels
privats i el 6 % dels de les Illes Balears.
En competència científica, en els trams inferiors (nivells 1b i 1a) se situa el 22 % dels
alumnes dels centres públics, el 15 % dels privats i el 19 % dels alumnes de les Illes
Balears. En els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba el 74 % dels alumnes dels
centres públics, el 81 % dels privats i el 77 % dels de les Illes Balears. I, en els trams
superiors (nivells 5 i 6), figura el 3 % dels alumnes en totes les categories.
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7.3. Puntuacions mitjanes i nivells de rendiment per illa
En totes les competències, exceptuant la matemàtica, els resultats més alts es donen
a Menorca. Pel que fa a les diferències entre illes, totes són estadísticament
significatives exceptuant les existents entre Mallorca i Menorca.
Taula 12. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears desagregades per illa
en PISA 2018
Puntuació
mitjana
482
489
446
486
486
459
486
489
455

Illa
Comprensió
lectora
Competència
matemàtica
Competència
científica

Mallorca
Menorca
Eivissa i Formentera
Mallorca
Menorca
Eivissa i Formentera
Mallorca
Menorca
Eivissa i Formentera

Diferències
Mallorca - Menorca
Mallorca - Pitiüses
Menorca - Pitiüses
Mallorca - Menorca
Mallorca - Pitiüses
Menorca - Pitiüses
Mallorca - Menorca
Mallorca - Pitiüses
Menorca - Pitiüses

-7
+36*
+43*
0
+27*
+27*
-3
+31*
+34*

* Diferències estadísticament significatives

Pel que fa a la distribució dels nivells de rendiment, la taula següent mostra, per a
cada competència, el percentatge d’alumnes que assoleixen cada nivell segons l’illa i
els percentatges globals dels alumnes de les Illes Balears.
Taula 13. Rendiment dels alumnes de les Illes Balears segons l’illa en PISA 2018
Distribució dels nivells de rendiment
C. lectora

Comprensió
lectora

nivell 1c

nivell 1b

nivell 4

0 4

16

28

29

0 3

15

26

34

Pitiüses

2

10

25

0 4
< nivell 1

Mallorca

7

Pitiüses

C. científ ica

14

17

28
nivell 2

nivell 3

25

27

25

24

nivell 1a

4 0

nivell 5
18

13

6 1

4 0
5 1

18
nivell 3

nivell 6

5 1

19

28
nivell 2

5 1

17

29

25

nivell 6

3 0

16

nivell 4

24

nivell 1b

18

29

15

16

nivell 5

11 3 0

21

17
20

8
< nivell 1b

26

nivell 1
7

Menorca
Illes Balears

nivell 4

nivell 5

Mallorca

0 4

15

30

31

17

3

Menorca

0 3

13

31

31

16

4

Pitiüses
Illes Balears

21

nivell 3

Mallorca

C. matemàtica

Competència
científica

nivell 2

Menorca
Illes Balears

Competència
matemàtica

nivell 1a

1

9

21

0 4

15

33

31

23

30

11 2
16

3

En comprensió lectora, en els trams inferiors (nivells 1c, 1b i 1a) se situa el 20 % dels
alumnes de Mallorca, el 18 % de Menorca, el 37 % d’Eivissa i Formentera i el 21 % dels
alumnes de les Illes Balears. En els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba el 75 %
de Mallorca, el 76 % de Menorca, el 58 % d’Eivissa i Formentera i el 74 % dels alumnes
de les Illes Balears. I, en els trams superiors (nivells 5 i 6), figura el 3 % tant de
Mallorca com d’Eivissa i Formentera, el 6 % de Menorca i el 4 % dels alumnes de les
Illes Balears.
En comprensió matemàtica, en els trams inferiors (nivells <1 i 1) se situa el 22 % dels
alumnes de Mallorca, el 24 % de Menorca, el 34 % d’Eivissa i Formentera i el 24 % dels
alumnes de les Illes Balears. En els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba el 72 %
de Mallorca, el 70 % de Menorca, el 62 % d’Eivissa i Formentera i el 71 % dels alumnes
de les Illes Balears. I, en els trams superiors (nivells 5 i 6), figura el 6 % de Mallorca, el
7 % de Menorca, el 4 % i d’Eivissa i Formentera i el 6 % dels alumnes de les Illes
Balears.
En comprensió científica, en els trams inferiors (nivells <1b, 1b i 1a) se situa el 19 %
dels alumnes de Mallorca, el 16 % de Menorca, el 31 % d’Eivissa i Formentera i el 19 %
dels alumnes de les Illes Balears. En els trams intermedis (nivells 2, 3 i 4) es troba el
78 % tant de Mallorca com de Menorca, el 67 % d’Eivissa i Formentera i el 77 % dels
alumnes de les Illes Balears. I, en els trams superiors (nivells 5 i 6), figura el 3 % de
Mallorca, el 4 % de Menorca, el 2 % i d’Eivissa i Formentera i el 3 % dels alumnes de
les Illes Balears.
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8. VARIABLES DE CONTEXT I RELACIÓ AMB EL RENDIMENT
8.1. Resultats de l’alumnat immigrant
PISA defineix com a alumnes immigrants aquells de qui ambdós progenitors han
nascut en un país diferent d’Espanya.

8.1.1. Resultats segons la condició d’immigrant
Segons PISA 2018, el 17,8 % dels alumnes escolaritzats a les Illes Balears tenen la
condició d’immigrant.
En totes les competències, els resultats d’aquests alumnes són inferiors als dels
alumnes nadius de forma estadísticament significativa.
Taula

14. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears

desagregades per la condició d’immigrant en PISA 2018
Immigrant
Comprensió lectora
Competència matemàtica
Competència científica

No
Sí
No
Sí
No
Sí

Puntuació
Mitjana
487
453
490
460
489
462

Diferències
No - Sí
+34*
+30*
+27*

* Diferències estadísticament significatives

Aquesta diferència es dona en diferents graus en tots els països participants.
Concretament, en competència matemàtica i en competència científica, tot i ser
encara remarcables, les menors diferències entre ambdós col·lectius corresponen a
les Illes Balears.
Taula 15. Diferències en les puntuacions mitjanes segons la condició d’immigrant
(no immigrant – immigrant) en PISA 2018
Comprensió lectora
Competència matemàtica
Competència científica

Illes Balears
+34*
+30*
+27*

* Diferències estadísticament significatives
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Espanya
+32*
+40*
+34*

Unió Europea
+41*
+38*
+43*

OCDE
+43*
+39*
+41*

8.1.2. Resultats dels alumnes immigrants segons els anys
d’escolarització a les Illes Balears
El 2,4 % dels alumnes són immigrants que han estat escolaritzats en el sistema
educatiu de les Illes Balears menys de 3 anys; l’1,3 % són els immigrants que ho han
estat entre 4 i 6 anys; i el 14,2 % són els immigrants que duen escolaritzats més de 6
anys.
De forma general, per a l’alumnat immigrant, s’observa que com més anys porta
escolaritzat a les Illes Balears millors són els resultats obtinguts. No obstant això, les
diferències no són estadísticament significatives en cap competència.
Taula 16. Puntuacions mitjanes en PISA 2018 dels alumnes immigrants de les Illes Balears
segons els anys d’escolarització a les Illes Balears

Comprensió lectora
Competència
matemàtica
Competència
científica

Nombre d’anys
escolaritzat
Fins a 3
De 4 a 6
Més de 6
Fins a 3
De 4 a 6
Més de 6
Fins a 3
De 4 a 6
Més de 6

Puntuació
mitjana
410
421
440
421
439
453
431
429
454

Diferències
Fins a 3 - de 4 a 6
Fins a 3 - més 6
De 4 a 6 - més 6
Fins a 3 - de 4 a 6
Fins a 3 - més 6
De 4 a 6 - més 6
Fins a 3 - de 4 a 6
Fins a 3 - més 6
De 4 a 6 - més 6

-11
-30
-19
-18
-32
-14
+2
-23
-25

8.2. Resultats desagregats per repetició
8.2.1. Resultats segons l’etapa repetida
Segons PISA 2018, el 68,3 % de l’alumnat de 15 anys a les Illes Balears no ha repetit
en cap etapa educativa; el 19 % ha repetit només a ESO; el 9 % només a EP; i el 3,7 %
en les dues etapes.
La puntuació mitjana més alta l’obté l’alumnat que no ha repetit mai i la més baixa el
que ho ha fet en ambdues etapes. Per terme general, les diferències entre els
alumnes que han repetit algun curs i els que no ho han fet mai són estadísticament
significatives.
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Taula 17. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears desagregades per
etapa repetida en PISA 2018
Etapa repetida

Puntuació
Mitjana

Comprensió lectora

Mai
Només a ESO
Només a EP
A ESO i a EP

509
427
407
381

Competència
matemàtica

Mai
Només a ESO
Només a EP
A ESO i a EP

514
433
405
377

Competència
científica

Mai
Només a ESO
Només a EP
A ESO i a EP

511
437
412
392

Diferències
Mai - ESO
Mai - EP
Mai - ESO i EP
ESO - EP
ESO - ESO i EP
EP - ESO i EP
Mai - ESO
Mai - EP
Mai - ESO i EP
ESO - EP
ESO - ESO i EP
EP - ESO i EP
Mai - ESO
Mai - EP
Mai - ESO i EP
ESO - EP
ESO - ESO i EP
EP - ESO i EP

+82*
+102*
+128*
+20*
+46*
+26*
+80*
+108*
+136*
+28*
+56*
+28*
+73*
+98*
+118*
+25*
+45*
+20

* Diferències estadísticament significatives

8.2.1. Resultats segons el nombre de repeticions
Segons PISA 2018, el 31,7 % dels alumnes de les Illes Balears han repetit com a mínim
una vegada al llarg de la seva vida escolar, i d’aquests el 5,4 % ho ha fet dues
vegades o més. A mesura que l’alumnat acumula més repeticions, pitjors resultats
obté. Les diferències dels resultats dels alumnes segons el nombre de repeticions
són totes estadísticament significatives.
Taula 18. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears desagregades
pel nombre de repeticions en PISA 2018
Repeticions
Comprensió
lectora
Competència
matemàtica
Competència
científica

Cap
Una
Dues o més
Cap

514

Cap - una

+88*

Una
Dues o més
Cap
Una
Dues o més

426
380
511
430
396

Cap - dues o més
Una - dues o més
Cap - una
Cap - dues o més
Una - dues o més

+134*
+46*
+81*
+115*
+34*

* Diferències estadísticament significatives
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Puntuació
Diferències
mitjana
509
Cap - una
+86*
423
Cap - dues o més
+127*
382
Una - dues o més
+41*

En les tres competències, els alumnes que no han repetit cap vegada treuen millors
resultats de forma estadísticament significativa que els alumnes que han repetit
alguna vegada en totes les regions i països participants.
Taula 19. Diferències en les puntuacions mitjanes segons la repetició (cap – alguna)
en PISA 2018
Illes
Balears
+93*
+94*
+86*

Comprensió lectora
Competència matemàtica
Competència científica

Espanya
+97*
+100*
+94*

Unió
Europea
+93*
+88*
+86*

OCDE
+96*
+91*
+90*

* Diferències estadísticament significatives

8.3. Resultats desagregats per nivell cursat
Als 15 anys un alumne pot estar cursant diferents nivells educatius per efecte de la
repetició escolars o l’acceleració de curs. Segons PISA 2018, com més alt és el nivell
cursat pels alumnes, millors en són els resultats obtinguts de forma estadísticament
significativa en totes les competències.
Taula 20. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears desagregades
per nivell cursat en PISA 2018
Curs
Comprensió
lectora
Competència
matemàtica
Competència
científica

2n d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO o sup.
2n d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO o sup.
2n d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO o sup.

* Diferències estadísticament significatives
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Puntuació
Mitjana
393
430
509
393
432
514
405
435
511

Diferències
2n d’ESO - 3r d’ESO
2n d’ESO - 4t d’ESO o sup.
3r d’ESO - 4t d’ESO o sup.
2n d’ESO - 3r d’ESO
2n d’ESO - 4t d’ESO o sup.
3r d’ESO - 4t d’ESO o sup.
2n d’ESO - 3r d’ESO
2n d’ESO - 4t d’ESO o sup.
3r d’ESO - 4t d’ESO o sup.

-37*
-116*
-79*
-39*
-121*
-82*
-30*
-106*
-76*

8.4. Resultats desagregats per nombre de llibres a casa
El 69,8 % % de les famílies a les Illes Balears declaren tenir més de 25 llibres a casa i,
d’aquestes, el 18,8 % diuen disposar-ne de més de 200.
Per terme general, disposar de major nombre de llibres a casa s’associa de forma
significativa a un major rendiment en totes les competències.
Taula 21. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears desagregades per nombre
de llibres a casa en PISA 2018
Puntuació
Mitjana
442
490
512
446
494
514
447
494
510

Curs
Comprensió
lectora
Competència
matemàtica
Competència
científica

0 a 25
26 a 200
Més de 200
0 a 25
26 a 200
Més de 200
0 a 25
26 a 200
Més de 200

Diferències
0 a 25 - 26 a 200
0 a 25 - més de 200
26 a 200 - més de 200
0 a 25 - 26 a 200
0 a 25 - més de 200
26 a 200 - més de 200
0 a 25 - 26 a 200
0 a 25 - més de 200
26 a 200 - més de 200

-48*
-70*
-22*
-48*
-68*
-20*
-47*
-63*
-16

* Diferències estadísticament significatives

8.5. Resultats desagregats per nivell màxim d’estudis dels
pares
En l’edició PISA 2018, el 44,2% dels pares a les Illes Balears manifesten tenir estudis
Universitaris, el 32% estudis de Batxillerat o FP i el 23% els estudis obligatoris. Menys
de l’1% declaren no haver completat els estudis obligatoris.
En general, i per a les tres competències, com més alt és el nivell d’estudis dels pares,
major és el rendiment dels alumnes.
Taula 22. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears desagregades
pel nivell màxim d’estudis dels pares en PISA 2018
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Comprensió

Competència

Competència

lectora

matemàtica

científica

Sense estudis complets

413

431

429

Estudis obligatoris

451

456

457

Batxillerat/FP

487

483

487

Estudis universitaris

491

499

496

8.6. Resultats desagregats per la llengua d’ús més freqüent a
casa
La llengua castellana és la llengua utilitzada més freqüentment en el 57,5 % de les
famílies; el 33,4 % utilitza regularment la llengua catalana per comunicar-se a casa; i
el 9,1 % restant utilitza altres llengües.
Les puntuacions més altes en totes les competències corresponen als alumnes que
utilitzen el català de forma més habitual a casa mentre que, les més baixes,
coincideixen amb aquells que no hi utilitzen ni el català ni el castellà. Només en les
competències matemàtica i científica, les diferències entre l’ús del castellà i d’altres
llengües no són estadísticament significatives.
Taula 23. Puntuacions mitjanes dels alumnes de les Illes Balears desagregades per la llengua
d’ús més freqüent a casa en PISA 2018
Llengua
Comprensió
lectora
Competència
matemàtica
Competència
científica

Mitjana

Diferències

Català

503

Català - castellà

Castellà

479

Català - altres

+53*

Altres

450

Castellà - altres

+29*

Català

498

Català - castellà

+19*

Castellà

479

Català - altres

+38*

Altres

460

Castellà - altres

+19

Català

498

Català - castellà

+19*

Castellà

479

Català - altres

+39*

Altres

459

Castellà - altres

* Diferències estadísticament significatives
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Puntuació

+24

+20

9. EVOLUCIÓ DELS RESULTATS A LES ILLES BALEARS EN PISA
En comparar els resultats de la darrera edició PISA 2018 amb el de la primera edició
del període analitzat, PISA 2009, es constata una millora significativa en totes les
competències. També s’observa una estabilització dels resultats al final del període ja
que les diferències entre la darrera edició 2018 i les edicions 2012 i 2015 no són
estadísticament significatives.
Figura 8. Evolució dels resultats dels alumnes de les Illes Balears

Comp. lectora

Comp. matemàtica

Comp. científica

500

490

483
476

480
470
460
450

464

485
485

475

476

2012

2015

483
482
479

461
457

440
2009

2018

9.1. Comprensió lectora
En comparar les puntuacions de les Illes Balears amb la resta de comunitats
autònomes participants en cada edició i els globals de referència, s’observa que el
resultat de les Illes Balears a l’edició 2018 ha deixat de situar-se en les darreres
posicions de l’estat per situar-se en una posició central. De fet, només tres
comunitats autònomes obtenen resultats superiors de forma estadísticament
significativa (Astúries, Castella i Lleó, i Galícia) en 2018. Emperò, les anomalies
detectades en aquesta edició i en aquesta competència en determinades comunitats
autònomes motiva que les comparacions s’hagin de fer amb cautela.
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Figura 9. Rendiment en lectura en PISA 2009

Font: INEE (2010). PISA 2009. Informe español

Figura 10. Rendiment en lectura en PISA 2012

Font: INEE (2014). PISA 2012. Informe español. Resultado y contexto
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Figura 11. Rendiment en lectura en PISA 2015

Font: INEE (2016). PISA 2015. Informe español

Figura 12. Rendiment en lectura en PISA 2018

Font: INEE (2020). Informe PISA 2018. Resultados de lectura en España
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9.2. Competència matemàtica
En comparar les puntuacions de les Illes Balears amb les de les comunitats
autònomes participants en cada edició i els globals de referència, en l’edició 2018
s’observa una gran millora en el posicionament. En aquest sentit, només quatre
comunitats (Navarra, Castella i Lleó, País Basc i Galícia) obtenen puntuacions en
competència matemàtica més altes que les de les Illes Balears, amb diferències
estadísticament significatives.
Figura 13. Rendiment en matemàtiques en PISA 2009

Font: INEE (2010). PISA 2009. Informe español

Figura 14. Rendiment en matemàtiques en PISA 2012

Font: INEE (2014). PISA 2012. Informe español. Resultado y contexto
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Figura 15. Rendiment en matemàtiques en PISA 2015

Font: INEE (2016). PISA 2015. Informe español

Figura 16. Rendiment en matemàtiques en PISA 2018

Font: INEE (2020). Informe PISA 2018. Informe español
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9.3. Competència científica
Si es compara la puntuació en competència científica de les Illes Balears amb les de
les altres comunitats participants, s’observa una evolució positiva, però és en l’edició
2018 quan es constata una millora. Quatre comunitats obtenen puntuacions més
altes que la de les Illes Balears, amb diferències estadísticament significatives (Aragó,
Astúries, Castella i Lleó i Galícia).

Figura 17. Rendiment en ciències en PISA 2009

Font: INEE (2010). PISA 2009. Informe español

Figura 18. Rendiment en ciències en PISA 2012

Font: INEE (2014). PISA 2012. Informe español. Resultado y contexto
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Figura 19. Rendiment en ciències en PISA 2015

Font: INEE (2016). PISA 2015. Informe español

Figura 20. Rendiment en ciències en PISA 2018

Font: INEE (2020). Informe PISA 2018. Informe español
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10. CONCLUSIONS
En l’estudi PISA 2018, la mostra de les Illes Balears ha estat formada per 53 centres
amb un total de 2050 alumnes de 15 anys.
La competència principal en aquesta edició de les proves és la comprensió lectora. La
puntuació de les Illes Balears (479) en aquesta competència se situa dos punts per
damunt la mitjana d’Espanya (477), però encara per davall de la de la UE i de l’OCDE.
En comparar les puntuacions de les Illes Balears amb la resta de comunitats
autònomes participants en cada edició i els globals de referència, s’observa que el
resultat de les Illes Balears a l’edició 2018 ha deixat de situar-se en les darreres
posicions de l’estat per situar-se en una posició central. De fet, només tres
comunitats autònomes obtenen resultats superiors de forma estadísticament
significativa (Astúries, Castella i Lleó, i Galícia) en 2018.
En la competència matemàtica, la puntuació de les Illes Balears (483) està per
damunt el conjunt d’Espanya (481), però per davall la mitjana de la UE (494) i de
l’OCDE (489),
En la competència científica, la puntuació de les Illes Balears (482) se situa en la
mitjana de l’estat (només un punt per davall), però per davall la mitjana de la UE
(490) i de l’OCDE (489).
Cal remarcar que en cap competència no es troben diferències estadísticament
significatives en comparar les puntuacions mitjanes de l’alumnat de les Illes Balears
amb les d’Espanya i amb les de l’OCDE. Únicament se’n troben en lectura i
competència matemàtica amb les de la UE.
Per a totes les competències, en comparar-se el rendiment dels alumnes de les Illes
Balears, i d’Espanya, amb el de la resta de països de la UE i de l’OCDE, la principal
diferència es troba en els nivells superiors de l’escala de rendiment. En aquests
nivells, el percentatge d’alumnes de la UE i de l’OCDE és gairebé el doble.
Els centres privats obtenen puntuacions mitjanes superiors a les dels públics en totes
les competències avaluades, però, en detreure la influència de l’ISEC, les diferències
entre els dos tipus de centres disminueixen considerablement i deixen de ser
estadísticament significatives.
Si s’analitzen els resultats per illes, en totes les competències, exceptuant la
matemàtica, els resultats més alts es donen a Menorca i els més baixos a les Pitiüses.
Segons PISA 2018, el sistema educatiu balear és més equitatiu que el de la majoria
dels països participants i, en comprensió lectora, l’escletxa de gènere a les Illes
Balears és remarcablement inferior a la d’Espanya, la Unió Europea i l’OCDE.
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En totes les competències, els resultats dels alumnes immigrants són inferiors als
dels nadius de forma estadísticament significativa i, per terme general, milloren els
resultats en funció dels anys que duen escolaritzats a les Illes Balears.
Pel que fa a la repetició de curs, els alumnes que no han repetit mai treuen
significativament millors resultats en les tres competències, que aquells que han
repetit alguna vegada. De la mateixa forma, com més alt és el nivell cursat pels
alumnes, millors resultats obtenen.
Respecte a algunes de les variables contextuals estudiades per PISA i que mostren
una forta relació amb el rendiment es conclou que, per terme general i per a les tres
competències, disposar de major nombre de llibres a casa, alts nivells d’estudis dels
pares, i parlar habitualment el català a casa, s’associen a un major rendiment.
Finalment, atenent a la perspectiva evolutiva, en comparar els resultats de la darrera
edició PISA 2018 amb el de la primera edició del període analitzat, PISA 2009, es
constata una millora significativa en totes les competències. També s’observa una
estabilització dels resultats al final del període ja que les diferències entre la darrera
edició 2018 i les edicions 2012 i 2015 no són estadísticament significatives.
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ANNEX I: Descripció dels nivells de rendiment en lectura
La descripció dels nivells de rendiment es correspon amb la dificultat de les
preguntes o ítems adaptats a cadascun dels nivells.

Nivells

Puntuació límit
inferior

Què són capaços de fer els alumnes en cada nivell*
En el nivell 6, els lectors poden comprendre textos extensos i
abstractes en els quals la informació d’interès es troba implícita i
només relacionada indirectament amb la tasca. Poden comparar,
contrastar i integrar informació que representa múltiples punts de
vista en conflicte, utilitzant diversos criteris i generant inferències al
llarg d’informacions disperses per tal de determinar com s’ha
d’utilitzar la informació.

6

698

En aquest nivell, els lectors poden fer una reflexió profunda sobre
l’origen del text en relació amb el seu contingut, utilitzant criteris
externs al text esmentat. La informació pot ser comparada i
contrastada a través dels textos, identificant i resolent per mitjà
d’inferències sobre les fonts d’informació, les discrepàncies i conflictes
intertextuals, el seu objectiu explícit o velat, així com altres indicacions
relatives a la validesa de la informació.
En el nivell 6, les tasques normalment requereixen del lector
l’elaboració d’un pla mitjançant la combinació de múltiples criteris i la
generació de inferències per relacionar la tasca i el/s text/os. En aquest
nivell, els materials inclouen un o més textos complexos i abstractes
que impliquen múltiples punts de vista probablement discrepants. La
informació clau pot materialitzar-se en detalls integrats profundament
en el text o textos i trobar-se oculta per informacions en conflicte.
En el nivell 5, els lectors poden comprendre textos extensos, inferir
quina informació del text és rellevant fins i tot quan la informació
d’interès pugui ser passada per alt fàcilment. Els lectors poden
realitzar raonaments causals o d’un altre tipus basant-se en una
comprensió profunda de fragments d’informació extensos. Al seu torn,
poden respondre preguntes indirectes inferint la relació entre la
pregunta i un o diversos fragments d’informació dispersos en el text o
entre diversos textos i fonts.

5

38

626

Les tasques reflexives requereixen la formulació o avaluació crítica
d’hipòtesis a partir d’informació específica. Els lectors poden establir
distincions entre contingut i propòsit, i entre fets i opinions que
s’apliquen a enunciats complexos o abstractes. Poden avaluar la
neutralitat i el biaix basant-se en indicacions explícites o implícites
relatives tant al contingut com a la font d’informació. Al seu torn,
poden extreure conclusions sobre la fiabilitat de les afirmacions o de
les conclusions que ofereix un text.

Normalment les tasques en el nivell 5 per a tots els aspectes de la
lectura, impliquen treballar amb conceptes que són abstractes o
contraris a la intuïció i passar per diverses etapes fins assolir l’objectiu.
D’altra banda, les tasques en aquest nivell exigeixen del lector el
maneig de diversos textos extensos desplaçant-se repetidament entre
ells per comparar i contrastar informació.
En el nivell 4, els lectors poden comprendre fragments d’informació
extensos en escenaris amb un o múltiples textos. Interpreten el
significat dels matisos de la llengua en una secció del text considerant
el text en el seu conjunt. En altres tasques d’interpretació, els
estudiants demostren la comprensió i aplicació de categories
adequades a la finalitat. Poden comparar punts de vista i realitzar
inferències basant-se en fonts diverses.

4

553

Els lectors poden cercar, localitzar i integrar diversos fragments
d’informació implícita en presència de distractors plausibles. Són
capaços de realitzar inferències basant-se en l’enunciat de la tasca per
avaluar la rellevància de la informació clau. Poden realitzar tasques
que els exigeixin memoritzar el context previ de la tasca.
D’altra banda, l’alumnat en aquest nivell pot avaluar la relació entre
enunciats específics i el punt de vista general d’un individu i la
conclusió sobre un tema. Poden al seu torn reflexionar sobre les
estratègies que els autors utilitzen per transmetre les seves opinions,
basant-se en característiques prominents dels textos com ara títols i
il·lustracions. Poden comparar i contrastar afirmacions explícites en
diversos textos i avaluar la fiabilitat d’una font basant-se en criteris
prominents.
Habitualment, els textos en el nivell 4, són llargs o elaborats i el seu
contingut o forma poden no ser convencionals. Moltes de les tasques
s’emmarquen en escenaris amb múltiples textos. Els textos i tasques
contenen indicacions indirectes o implícites.
En el nivell 3, els lectors poden representar el sentit literal d’un o múltiples
textos en absència de contingut explícit o regles organitzatives. Els lectors
poden integrar el contingut i generar inferències tant bàsiques, com més
avançades. Així mateix, poden integrar diferents parts d’un text per
identificar la idea principal, entendre una relació o interpretar el significat
d’una paraula o expressió, quan la informació requerida es presenta en
una única pàgina.

3

480

Poden cercar informació basant-se en instruccions indirectes i localitzar la
informació clau que no està en una posició destacada i/o està en presència
de distractors. De vegades, els lectors en aquest nivell reconeixen la relació
entre diferents fragments d’informació basant-se en múltiples criteris.
Els lectors en el nivell 3 poden reflexionar sobre un text o conjunt reduït de
textos, comparant i contrastant punts de vista de diferents autors basantse en la informació explícita. En aquest nivell, les tasques reflexives
exigeixen del lector fer comparacions, generar explicacions o avaluar una
característica del text.

39

Algunes tasques reflexives demanen, per part del lector, que demostri
un coneixement en profunditat d’un text sobre un tema conegut,
mentre que altres tasques, demanen un coneixement bàsic d’un
contingut amb el que està menys familiaritzat.
En aquest nivell, les tasques exigeixen que el lector tingui en
consideració diversos aspectes al comparar, contrastar o categoritzar
informació. Sovint, la informació demandada no està destacada o pot
contenir una quantitat raonable d’informació en conflicte. Els textos
habituals d’aquest nivell, poden presentar altres obstacles com ara
idees contràries al que s’esperava o formulades negativament.
Els lectors en el nivell 2 poden identificar la idea principal en un text
d’extensió mitjana. Poden comprendre relacions o interpretar el
significat dins d’una part limitada del text a través d’inferències
bàsiques, quan la informació no està destacada i / o quan aquesta
informació està acompanyada d’algun distractor.
Poden seleccionar i accedir a una pàgina en un conjunt basant-se en
instruccions explícites i en ocasions complexes, i localitzar un o més
fragments d’informació atenent a múltiples criteris parcialment
implícits.
2

407

En el nivell 2, els lectors poden, si s’hi indica de manera explícita,
reflexionar sobre el propòsit general o específic en textos d’extensió
mitjana. Poden reflexionar sobre característiques visuals o
tipogràfiques senzilles. També són capaços de comparar afirmacions i
avaluar els raonaments en què aquestes es recolzen basant-se en
enunciats breus i explícits.
Les tasques en el nivell 2 poden implicar comparacions o validacions
recolzant-se en una única característica del text. Habitualment, les
tasques reflexives en aquest nivell exigeixen del lector el fer una
comparació o establir diverses connexions entre el text i el
coneixement extern partint d’experiències i actituds personals.
Els lectors en el nivell 1a poden comprendre el sentit literal d’enunciats
o passatges curts. També poden reconèixer el tema principal o la
intenció de l’autor en un text sobre un tema conegut i establir una
connexió simple entre diversos fragments d’informació adjacents, o
entre la informació subministrada i el seu propi coneixement previ.

1a

335

Poden seleccionar una pàgina rellevant en un conjunt reduït basat en
instruccions simples i localitzar un o més fragments d’informació
independents en textos breus.
En el nivell 1a els lectors poden reflexionar sobre el propòsit general, la
informació essencial i l’adjacent en textos senzills que contenen
indicacions explícites.
La majoria de les tasques en aquest nivell apunten als factors
rellevants de la tasca i de el text.

40

Els lectors en el nivell 1b poden avaluar el sentit literal d’enunciats
simples. Poden també interpretar el sentit literal dels textos per mitjà
de connexions simples entre fragments d’informació adjacents a la
pregunta i / o al text.

1b

262

En aquest nivell, els lectors poden rastrejar i localitzar un únic
fragment d’informació molt prominent que s’esmenta explícitament
en un únic enunciat, un text breu o una llista senzilla. Poden accedir a
una pàgina rellevant en un conjunt reduït basat en instruccions
simples en presència d’indicacions explícites.
Les tasques en el nivell 1b dirigeixen al lector de manera explícita
envers la consideració de factors rellevants de la tasca i del text.
En aquest nivell, els textos són breus i normalment donen suport al
lector mitjançant la repetició d’informació, imatges o símbols
coneguts. La informació en conflicte és mínima.

1c

189

Els lectors en el nivell 1c poden comprendre i confirmar el significat
d’enunciats breus i sintàcticament simples en un pla literal, i al seu
torn llegir amb un propòsit simple i concís en un espai de temps
limitat.
En aquest nivell, les tasques impliquen vocabulari i estructures
sintàctiques senzilles.

*Els nivells són acumulatius
Font: INEE (2020). PISA 2018. Resultados de lectura en España
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ANNEX II: Descripció dels nivells de rendiment en
matemàtiques

Nivell

6

5

4

3

42

Puntuació límit
inferior

Què són capaços de fer els alumnes en cada nivell*

669

Al nivell 6 els alumnes saben formar conceptes, generalitzar i utilitzar
informació basada en investigacions i models de situacions de problemes
complexos.
Poden
relacionar
diferents
fonts
d’informació
i
representacions i traduir entre aquestes de manera flexible. Els estudiants
d’aquest nivell posseeixen un pensament i un raonament matemàtic
avançat. Aquests alumnes poden aplicar l’enteniment i la comprensió, així
com el seu domini de les operacions i les relacions matemàtiques
simbòliques i formals i desenvolupar enfocaments i estratègies nous per
abordar situacions noves. Els alumnes pertanyents a aquest nivell poden
formular i comunicar amb exactitud les seves accions i reflexions relatives
als seus descobriments, interpretacions, arguments i la seva adequació a
les situacions originals.

607

Al nivell 5 els alumnes poden desenvolupar models i treballar-hi en
situacions complexes, identificar-ne els condicionants i especificar-ne els
supòsits. Poden seleccionar, comparar i avaluar estratègies adequades de
solució de problemes per abordar problemes complexos relatius a
aquests models. Els alumnes pertanyents a aquest nivell poden treballar
estratègicament utilitzant habilitats de pensament i raonament ben
desenvolupades, així com representacions relacionades adequadament,
caracteritzacions simbòliques i formals, i intuïcions relatives a aquestes
situacions. Els alumnes d’aquest nivell han començat a desenvolupar la
capacitat de reflexionar sobre les seves accions i formular i comunicar les
seves interpretacions i raonaments.

545

Al nivell 4 els alumnes poden treballar amb eficàcia amb models explícits
en situacions complexes i concretes que poden comportar condicionants
o exigir la formulació de supòsits. Poden seleccionar i integrar diferents
representacions, incloses les simbòliques, i associar-les directament a
situacions del món real. Els alumnes d’aquest nivell saben utilitzar
habilitats ben desenvolupades i raonar amb certa perspicàcia en
contextos senzills. Poden elaborar i comunicar explicacions i arguments
basats en les seves interpretacions, arguments i accions.

482

Al nivell 3 els alumnes saben executar procediments descrits amb
claredat, incloent-hi aquells que requereixen decisions seqüencials. Les
seves interpretacions són prou sòlides per ser la base per construir un
model simple o per seleccionar i aplicar estratègies simples de resolució
de problemes. Els alumnes d’aquest nivell saben interpretar i utilitzar
representacions basades en diferents fonts d’informació i raonar
directament a partir d’aquestes. Aquests alumnes mostren certa capacitat

per gestionar percentatges, fraccions i nombres decimals, i per treballar
amb relacions proporcionals. Les seves solucions mostren que són
capaços d’exposar una interpretació i un tipus de raonament bàsics.

2

1

420

Al nivell 2 els alumnes saben interpretar i reconèixer situacions en
contextos que només requereixen una inferència directa. Saben extreure
informació pertinent d’una sola font i fer ús d’un únic model de
representació. Els alumnes d’aquest nivell poden utilitzar algoritmes,
fórmules, procediments o convencions elementals per resoldre problemes
relacionats amb nombres enters. Són capaços d’efectuar raonaments
directes i interpretacions literals dels resultats.

358

Al nivell 1 els alumnes saben respondre a preguntes relacionades amb
contextos que els són coneguts, en els quals està present tota la
informació pertinent i les preguntes estan clarament definides. Són
capaços d’identificar la informació i dur a terme procediments rutinaris
seguint unes instruccions directes en situacions explícites. Poden realitzar
accions que són quasi sempre òbvies i que es dedueixen immediatament
dels estímuls presentats.

*Els nivells són acumulatius
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ANNEX III: Descripció dels nivells de rendiment en ciències

Nivell

6

5

4

3

44

Puntuació límit
inferior

Què són capaços de fer els alumnes en cada nivell*

708

En el nivell 6, els estudiants són capaços d’utilitzar i interrelacionar idees
i conceptes científics de ciències físiques, naturals i de la terra i l’espai, i
aplicar el coneixement conceptual, procediments mental i epistèmic per
presentar hipòtesis explicatives de fenòmens menys, successos i
processos nous, o per fer prediccions. A la hora d’interpretar dades i
evidències, són capaços de discriminar la informació rellevant de la
irrellevant i aprofitar el coneixement ment extern al currículum escolar.
Els estudiants en el nivell 6 poden distingir entre arguments basats en
proves i teories científiques dels basats en altres consideracions, i són
capaços d’avaluar dissenys en conflicte d’experiments, proves o
simulacions complexes i justificar les seves eleccions.

633

En el nivell 5, els estudiants poden utilitzar conceptes o idees científiques
abstractes per explicar fenòmens, successos i processos inusuals i més
complexos que impliquin múltiples relacions causals. També són capaços
d’aplicar un coneixement epistèmic més elaborat per avaluar dissenys
experimentals alternatius i justificar les seves eleccions, i utilitzar el seu
coneixement teòric per a interpretar la informació i fer prediccions. Els
estudiants en el nivell 5 poden avaluar els mètodes per investigar una
determinada pregunta de manera científica i identificar les limitacions en
les interpretacions de conjunts de dades, incloent-hi l’origen i efectes de
la incertesa en les dades científiques.

559

En el nivell 4, els estudiants són capaços d’aplicar un coneixement de
continguts més complex o més abstracte, que es proporcioni o que es
recordi, per elaborar explicacions a successos i processos més
complexos o menys coneguts. També poden dur a terme experiments
que requereixin dues o més variables independents en un context
restringit. Els estudiants en el nivell 4 són capaços de justificar un disseny
experimental basant-se en els elements del coneixement procedimental i
epistèmic, i poden interpretar dades extretes d’un conjunt de dades
moderadament complexos o d’un context menys familiar, treure
conclusions adequades que vagin més enllà de les dades i justificar les
seves eleccions.

484

En el nivell 3, els estudiants són capaços d’utilitzar un coneixement
conceptual de complexitat mitjana per identificar o elaborar explicacions de
fenòmens coneguts. En un context menys familiar o en situacions més
complexes poden elaborar explicacions amb suport o amb indicacions
oportunes. Els estudiants en el nivell 3 poden utilitzar elements de
coneixement procedimental o epistèmic per dur a terme experiments
simples en un context restringit, i són capaços de distingir entre el que és
científic i el que no i identificar les proves que recolzen un enunciat científic.

2

1a

1b

410

En el nivell 2, els estudiants són capaços de fer ús de coneixements de
continguts de la vida diària i de coneixement procedimental elemental
per identificar una explicació científica a més adequada, interpretar
dades i identificar la pregunta que respon a un disseny experimental
senzill. Els estudiants en el nivell 2 poden utilitzar coneixement científic
elemental o de la vida diària per a identificar una conclusió vàlida d’un
conjunt de dades senzill, i demostren coneixement epistèmic elemental,
a l’ésser capaços d’identificar preguntes que poden ser resoltes de
manera científica.
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En el nivell 1a, els estudiants són capaços de fer ús d’un coneixement
conceptual i procedimental elemental o de la vida diària per reconèixer o
identificar explicacions de fenòmens científics senzills. Amb ajuda, poden
realitzar investigacions científiques estructurades amb no més de dues
variables. Els estudiants en el nivell 1a poden seleccionar la millor
explicació científica per les dades proporcionades en contextos
personals, locals i globals coneguts, i són capaços d’identificar relacions
causals o correlacions senzilles i interpretar dades gràfiques i visuals de
baixa exigència cognitiva.
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En el nivell 1b, els estudiants poden fer ús d’un coneixement conceptual
elemental o de la vida diària per reconèixer aspectes de fenòmens
senzills o coneguts. Són també capaços d’identificar patrons simples de
dades, reconèixer termes científics elementals i seguir instruccions
explícites per dur a terme un procediment científic.

*Els nivells són acumulatius
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