
Els rànquings de les escoles
L’Escola Pia Sarrià-Calassanç obté uns 
resultats excel·lents en les proves PISA

Highlands School Barcelona: Valores, deporte 
e inclusión social indispensables para educar

Educació presenta Dona la nota, una iniciativa per sensibilitzar 
sobre les conseqüències del canvi climàtic

l debat sobre els rànquings de les escoles 
no és nou ni còmode. Com en tots els de-
bats, hi ha els grans defensors de publicar 
i compartir els resultats acadèmics de les 
proves externes i també hi ha els que s’hi 
oposen. D’arguments a favor i en contra 
se’n poden trobar molts. Per una banda, 
la transparència, la informació que ajuda a 
les famílies a triar escola… Per l’altra, les 
desigualtats socials, les diferents oportu-
nitats, les escoles inclusives… Sigui com 
sigui, les proves externes, les de Compe-
tències Bàsiques de 6è de primària i de 4t 
d’ESO, els resultats de les PAU, les proves 
PISA i totes les altres serveixen perquè les 
escoles analitzin i millorin la seva feina.

El Programme for International Student 
Assessment, és a dir l’informe PISA ela-
borat per l’OCDE, acaba de publicar els 
resultats en competència matemàtica i ci-
entífica de l’avaluació que es va fer el curs 
17-18, en una mostra aleatòria d’alumnes 
de 15 anys d’edat de diferents centres 
de tipologia diversa. Hi van participar 79 
països. La mostra espanyola va ser de 
35.000 alumnes de més de 1.000 escoles. 
A Catalunya, la mostra catalana va ser de 
1.959 alumnes de 50 centres diferents. La 
selecció aleatòria de la mostra, l’aplica-
ció de la prova, la correcció i la confecció 
dels resultats les porten a terme diverses 
empreses contractades per l’OCDE i per 
l’Institut Nacional d’Estadística Espa-
nyol, per tal de garantir-ne l’objectivitat. 
Aquesta prova s’inicia l’any 2000 i es fa 

“Highlands School Barcelona sabe que el 
secreto de formar futuros líderes justos ra-
dica en la educación integral. Una de las 
asignaturas donde se trabaja el desarrollo 
integral de la persona y inclusión social con 
los alumnos es P.E (Physical Education)”, 
explican los responsables del programa de 
la escuela. P.E, además de formar parte del 
60% de las asignaturas que se imparten en 
inglés en el colegio, adapta las actividades 
para que todos los alumnos puedan parti-
cipar y hace hincapié a la hora de realizar 
actividades que trasmitan valores.

Para que estudiantes con necesidades es-
peciales puedan compartir las clases con 
el resto de sus compañeros los profesores 
adaptan las actividades. La integración to-
tal de los alumnos con necesidades espe-
ciales es importante tanto para esos alum-
nos como para sus compañeros, pues es 
un proceso donde todos se enriquecen 

El Departament d’Educació ha posat en 
marxa la campanya Dona la nota, una ini-
ciativa destinada a totes les escoles i ins-
tituts de Catalunya per sensibilitzar sobre 
les conseqüències del canvi climàtic. La 
directora general d’Innovació, Recerca i 
Cultura Digital, Mar Camacho, ha presen-
tat avui el projecte a l’Institut Escola Oriol 
Martorell. L’objectiu és incentivar els cen-
tres educatius a plantejar activitats i ini-
ciatives al voltant de la problemàtica i les 
possibles mesures per revertir-ho. Al llarg 
del curs, els centres que es vulguin adherir 
duran a terme exposicions, jornades, xer-
rades, actuacions... per tal de reflexionar 
sobre els riscos del canvi climàtic, i al ma-
teix temps ajudar a tota la comunitat edu-
cativa a prendre’n consciència.

El Departament, al seu torn, també orga-
nitzarà activitats relacionades i cercarà 

cada 3 anys. El seu objectiu és comparar 
sistemes educatius i identificar elements 
i pràctiques que contribueixin a la seva 
qualitat.

Els resultats dels centres participants no 
es fan públics, només es lliuren al propi 
centre i tan sols es mostra el rànquing dels 
països participants. Dels resultats d’en-
guany sabem, per exemple, que la mitjana 
de Catalunya està per sobre de la mitjana 
de l’estat espanyol en ambdues compe-
tències, tot i que ambdós resultats estan 
lleugerament per sota de la mitjana de la 
Unió Europea. També cal destacar que els 
resultats catalans de la competència cien-
tífica d’enguany són els pitjors que ha tret 
Catalunya en cadascuna de les convoca-
tòries. Per exemple, el curs passat es van 
obtenir 504 punts i enguany, 489. En com-
petència matemàtica els resultats també 
han baixat, de 500 a 490 punts.

Malgrat tot, una de les escoles que va 
participar en aquesta mostra, l’Escola Pia 
Sarrià-Calassanç, ha obtingut uns excel-
lents resultats tant en la competència ma-
temàtica com en la competència científi-
ca. La seva mitjana ha superat en 21 punts 
la mitjana del Japó, que és el país que ha 
tret una puntuació més alta en competèn-
cia matemàtica (527 punts Japó - 548 Es-
cola Pia Sarrià); i en 7 punts a Estònia, que 
és el país que ha tret una puntuació més 
alta en competència científica (530 Estò-
nia - 537 Escola Pia Sarrià).

INFORME PISA INCLUSIÓ SOCIAL

CAMPANYES
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académica y personalmente ya que exige 
un trabajo en equipo y un espíritu de su-
peración. 

“El deporte es muy importante en el desar-
rollo de los niños, y Highlands School Bar-
celona potencia que sus alumnos crezcan 
con él como su aliado. Por ello, realizan ta-
lleres prácticos, como el taller de Parkour 
impartido por Bounce; o talleres más teóri-
cos, como la entrevista de varios alumnos 
a Kyle Kuric, jugador del FC. Barcelona de 
Baloncesto que realizaron el mes pasado”, 
han manifestado sus responsables. 

El colegio, situado en Esplugues de Llo-
bregat, cuenta con cinco pistas de pádel, 
un campo de fútbol 7 (2 de fútbol 5), una 
pista de tenis, un campo de baloncesto, 
uno de volley, mesas de ping-pong y dos 
salas de danza para el desarrollo de sus 
actividades. 

aliances amb institucions i entitats d’arreu 
del país que ja duen a terme iniciatives en 
el mateix sentit. Unes propostes adreça-
des no només a l’alumnat, també als do-
cents a través de la formació, per introduir 
competències i projectes de treball a de-
senvolupar a les aules. Al mateix temps, 
la campanya vol ser el tret de sortida per 
endegar accions sostenibles en el temps.

Com a cloenda a la campanya, el 5 de juny 
de 2020, coincidint amb la celebració del 
Dia Mundial del Medi Ambient, tots els 
centres de Catalunya cantaran la cançó 
“No ens desdibuixeu”. Un tema creat pel 
Petit Taller de Cançons i que durant tot 
l’any els alumnes hauran treballat per tal 
de poder-lo interpretar en la jornada. Tam-
bé el mateix dia, se celebrarà un concert 
amb la participació de diferents grups mu-
sicals catalans.


