
Com són les proves de 
PISA?

Proves cognitives: són digitals, duren dues 
hores, consten d'estímuls previs i preguntes 
relacionades: opció múltiple (codificades per 
ordinador, 70% del total); obertes 
(codificades per experts, 30% del total).
Es poden consultar exemples de preguntes 
publicades a:

www.mecd.gob.es/inee/Preguntas-liberadas.html#PISA

www.oecd.org/pisa/test

https://www.youtube.com/channel/UCBKvUbEeC56etpkH
VLPbxhA

Qüestionaris de context: són digitals 
(alumnes), en línia (directors i professors) i 
impresos (pares) i recapten informació sobre 
els alumnes, les seves famílies i les seves 
experiències escolars, sobre el sistema 
educatiu i els entorns d'aprenentatge, sobre 
el suport des de casa a l'aprenentatge i les 
expectatives sobre el futur acadèmic i 
professional dels alumnes.

Quan es fa PISA? Què té PISA d'especial?

El seu contingut: avaluació de tres 
competències clau, lectura, matemàtiques i 
ciències. Avaluació de dues competències 
opcionals: financera i resolució de 
problemes.

La mostra: uns 36000 alumnes a Espanya, 
en al voltant de 1000 centres escolars 
(mostra nacional i mostra ampliada de les 17 
comunitats autònomes).

L'interès en PISA està creixent; cada vegada més 
escoles i responsables d'educació volen 
comparar els seus estudiants i escoles amb els 
d'altres sistemes educatius en el món. Per 
satisfer aquesta necessitat, l'OCDE està 
desenvolupat el PISA for schools. Actualment 
està disponible a Estats Units, i l'OCDE està 
col·laborant amb els distints governs per 
implantar aquest nou projecte en països com el 
Regne Unit (Anglaterra) i Espanya, on ja s'està 
realitzant el pilotatge de la prova.

Dates d'aplicació: entre el 20 d'abril i el 31 
de maig de 2015. En més de 50 centres 
escolars a cada comunitat autònoma.

Informe de resultats: es publicarà al 
desembre de 2016.

PISA mostra que les millores en educació no 
vénen donades per se: depenen de l'esforç 
cooperatiu dels alumnes, els professors, els 
centres, les famílies i la societat en general.

Pisa for schools



Països
participants a PISA

Programa per a 
l'avaluació internacional 

dels alumnes

L'OCDE du a terme un estudi internacional 
comparatiu per avaluar els alumnes de 15 anys en 

determinades competències clau per ajudar a millorar 
la qualitat, equitat i eficiència en els sistemes 

educatius.

Programme for
International Student

Assessment
És un estudi internacional comparatiu per 
avaluar els sistemes educatius a través dels 
alumnes de 15 anys en determinades 
competències (lectura, matemàtiques i 
ciències).

És triennal i va començar l'any 2000. Els 
últims resultats publicats són de 2012. Més 
de 70 països van participar en l'última edició. 
Espanya ha participat en tots els cicles des 
de l'any 2000 fins a l'actual edició de 2015.

El 2015, totes les comunitats autònomes 
espanyoles participen amb mostra ampliada, 
representativa per a la comparació 
internacional.

Què és PISA?

Un nou projecte anomenat PISA for 
Development està en camí. L'objectiu és 
adaptar els instruments PISA per fer-los fins i 
tot més rellevants en un ampli rang de 
contextos i particularitats dels països. 
Organitzacions com el Banc Mundial, UNESCO, 
UNICEF i altres organismes de les Nacions 
Unides i organitzacions regionals col·laboren en 
aquest projecte.

Més informació a:
www.oecd.org/pisa/pisafordevelopment

Albània
Alemanya
Algèria
Argentina
Austràlia
Àustria
Azerbaidjan
Bèlgica
Brasil
Bulgària
Canadà
Qatar
Colòmbia
Corea
Costa Rica
Croàcia
Dinamarca 
República Dominicana
Emirats Àrabs Units
Eslovènia
Espanya
Estats Units
Estònia
Finlàndia
França
Geòrgia
Grècia
Hongría
Illes Maurici
Indonèsia
Irlanda
Islàndia
Israel
Itàlia
Japó
Jordània
Kazakhstan
Kirguizistan
Kosovo

Letònia
Líban
Liechtenstein
Lituània
Luxemburg
Macedònia
Malàisia
Malta 
Mèxic
Moldàvia
Montenegro
Noruega
Nova Zelanda
Països Baixos
Panamà
Perú
Polònia
Portugal
Regne Unit
República Txeca
República Eslovaca
Romanía
Rússia
Sèrbia
Singapur
Suècia
Suïssa
Tailàndia
Trinitat i Tobago
Tunísia
Turquía
Uruguai
Vietnam
Xile
Xina-Hong-Kong
Xina-Macau
Xina-Xangai
Xina-Taipei
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