RESULTATS PROVES PISA
PER A ESCOLES 2020
ESCOLA SANT JOSEP - TERESIANES
PISA For Schools són les proves d’avaluació de la qualitat educativa de l’OCDE. Avalua
el nivell competencial -matemàtic, científic i lingüístic de l’alumnat de les escoles al final
de l’educació obligatòria i ofereix dades fiables del seu rendiment acadèmic real en el
marc educatiu europeu. És una de les principals eines per avaluar els efectes del
Projecte Educatiu de cada Centre.

RESULTATS GENERALS

LECTURA
Els resultats en la Competència Lectora dels alumnes de 15
anys de la nostra escola el curs 19-20 ha estat:
El 24% dels nostres alumnes obtenen un rendiment molt alt
respecte la mitjana d'Espanya (que se situa en un 6%)

MATEMÀTIQUES
Els resultats en la Competència Matemàtica dels alumnes
de 15 anys de la nostra escola el curs 19-20 han estat:
El 15% dels nostres alumnes obtenen un rendiment molt alt
respecte la mitjana d'Espanya (que se situa en un 7%)

CIÈNCIES
Els resultats en la Competència Científico-Tecnològica
dels alumnes de 15 anys de la nostra escola el curs 19-20
han estat:
El 13% dels nostres alumnes obtenen un rendiment molt alt
respecte la mitjana d'Espanya (que se situa en un 4%)
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CONCLUSIONS
Les proves PISA per a Centres Educatius, una eina de diagnòstic i de millora,
mesuren el nivell competencial de l'alumnat. Un cop analitzat l'informe:

Les dades validen i reforcen la nostra manera de treballar i la nostra línia
Pedagògica, a l'haver obtingut resultats acadèmics molt per sobre de la
mitjana estatal i de la dels països de l'OCDE.
L'informe també mesura aspectes de relacions humanes com el nivell de
respecte entre els alumnes i la relació alumnes-professors. De nou, els
resultats ens presenten com una escola on l'alumnat se sent escoltat, valorat i
estimat pels propis companys i pels professionals de l'escola.
El personal del Centre estem molt satisfets dels resultats i ens anima a seguir
millorant en la nostra tasca. FELICITEM a TOTA la COMUNITAT EDUCATIVA
(alumnes, famílies, professors i PAS) per aquests RESULTATS.

