


QUE OBXECTIVO  
TEN ESTE 
DOCUMENTO?

Este fol leto foi  elaborado grazas a unha investigación financiada pola 
Fundación BBVA1,  e ten como obxectivo principal  mostrarche os 
principais resultados obtidos en torno ás seguintes preguntas:

Que elementos familiares e escolares axudan a mellorar a 
aprendizaxe dos teus fillos?

Que podes facer como nai ou pai para que o teu fillo aprenda mellor?

Para dar resposta a estas cuestións,  real izamos unha anál ise profunda 
dos resultados obtidos nas probas PISA 2015 en España apl icando 
técnicas estatíst icas asociadas ao Big Data .

Así ,  neste estudo part ic iparon:

•  32.330 alumnos de 15 anos de toda España
• 4.286 profesores de Educación Secundaria Obrigatoria
• 976 centros educativos españois públicos,  concertados e   
 privados

Após identificar as escolas cuxo alumnado demostrou un nivel  de 
competencia claramente superior ao esperado, foron seleccionadas as 
130 escolas máis competentes.  Finalmente,  de entre as máis de 500 
variables educativas incluídas en PISA 2015,  foron identificados os 
principais factores presentes nestas escolas competentes.

Esperamos que os resultados presentados che sirvan para axudar o 
teu fillo ou filla no seu desenvolvemento académico, favorecendo as 
súas aprendizaxes na escola,  e para coñecer que factores familiares,  
escolares e do comportamento ou hábitos dun estudante poden 
promover o éxito escolar.promocionar el  éxito escolar.

1 O proxecto t i tulado Detección de boas prácticas educativas en escolas de alto valor 
engadido mediante técnicas de Big Data foi  real izado grazas ao apoio das Bolsas 
Leonardo a Investigadores e Creadores Culturais 2017,  Fundación BBVA (a Fundación 
BBVA non se responsabil iza das opinións,  comentarios e contidos incluídos neste 
documento).



QUE CARACTERÍSTICAS  TEÑEN OS 
ESTUDANTES DAS ESCOLAS COMPETENTES?

TRABALLO COOPERATIVO E 
COMPETITIVIDADE

Os estudantes aval ían 
posit ivamente o trabal lo 
cooperativo,  exist indo unha 
menor competit iv idade 
académica.

Os alumnos e alumnas aprecian 
que outros compañeiros teñan 
boas cual ificacións.

Debater sobre dist intos puntos 
de vista e compartir  intereses 
diversos motiva os estudantes.

ANSIEDADE ACADÉMICA

A nivel  xeral ,  o sentimento de 
ansiedade ante os exames,  
tarefas e cual ificacións escolares 
é moderado ou baixo.

ACTITUDES EN RELACIÓN COAS 
TECNOLOXÍAS

Os estudantes mostran un 
interese e orientación elevados 
en relación co manexo das 
tecnoloxías,  e aval íanas como 
unha ferramenta val iosa para a 
aprendizaxe individual  e social .

O alumnado cre que posúe altos 
niveis de autonomía na súa 
uti l ización,  e séntese competente 
no manexo de calquera t ipo de 
tecnoloxías.

TRABALLO E ESFORZO 
INDIVIDUAL

Os estudantes son conscientes da 
importancia do trabal lo e esforzo 
individual  para o 
desenvolvemento da propia 
competencia,  aval iándoo por 
cima do trabal lo en equipo.

O alumnado asume niveis de 
compromiso e implicación 
elevados coas tarefas e retos que 
comezou, non se rendendo 
faci lmente.

SENTIMENTO DE PERTENZA

Unha boa parte do alumnado 
séntese ben e apoiado na escola,  
sendo mínimos os casos de 
estudantes que se senten sós,  
estraños e insatisfeitos.

INTERESE E OPTIMISMO 
AMBIENTAL

O alumnado mostra 
interese sobre as 
cuestións 
ambientais,  sendo 
crít ico con respecto 
ao futuro do medio 
ambiente.



QUE FACTORES FAMILIARES  AXUDAN OS 
NOSOS FILLOS E FILLAS A APRENDER 
MELLOR?

PARTICIPACIÓN NA ESCOLA

A partic ipación planificada e 
constante das famil ias na escola 
axuda no desenvolvemento dos 
estudantes.

Nas escolas competentes,  existe 
un intercambio de comunicación 
constante coas famil ias,  
favorecendo a transparencia e 
unha relación de confianza 
mutua.

APOIO EMOCIONAL

Os xoves que senten que reciben 
apoio afectivo e emocional  desde 
a súa famil ia teñen maior 
confianza e motivación,  e 
aprenden mellor.

As famil ias que reforzan tanto o 
esforzo como o éxito académico 
dos seus fil los e fil las axudan as 
escolas a ser máis competentes.

APOIO ACADÉMICO

Sempre é preferible que o teu 
fil lo ou fil la sexa autónomo coas 
tarefas escolares,  pero é 
importante que saiba que pode 
contar con apoio puntual  en caso 
de necesitalo.

Nas escolas competentes,  os 
estudantes acostuman contar con 
algún famil iar ou achegado 
dispoñible para axudalos coas 
tarefas escolares se fose 
necesario.

REGULAR O USO DAS 
TECNOLOXÍAS

Aínda que o uso de tecnoloxías 
poida ter efectos posit ivos sobre 
a aprendizaxe dun estudante,  
regular e controlar o seu 
emprego desde o ambiente 
famil iar ,  evitando un consumo 
abusivo,  axuda no seu 
desenvolvemento académico.

As famil ias que regulan e 
controlan o acceso dos seus fil los 
e fil las á internet,  redes sociais 
ou videoxogos,  sen prohibir  ou 
restr inxir  en exceso o seu uso,  
faci l i tan a súa aprendizaxe na 
escola.



DESPOIS DE IR Á ESCOLA.. .

Concentrar as obrigacións e 
act ividades académicas e de ocio 
do estudante após a xornada 
escolar,  l imitando calquera 
actividade habitual  antes da 
asistencia á escola,  apoia o seu 
desenvolvemento escolar.

Calquera actividade (obrigacións 
famil iares/laborais,  deportes,  
lectura,  internet,  v ideoxogos,  
televisión,  estudo, tarefas 
escolares,  etc. )  real izada 
habitualmente antes da xornada 
escolar dificulta o 
desenvolvemento académico do 
estudante.

CONVERSAR CON ELES

Os xoves que perciben o interese 
das súas famil ias na súa 
actividade escolar están máis 
motivados para a aprendizaxe.

As famil ias que conversan 
habitualmente cos seus fil los e 
fil las despois da escola sobre 
cuestións escolares apoian o seu 
desenvolvemento académico.

ASISTENCIA A ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Os xoves que manteñen un 
horario semanal de clases 
extraescolares sobrecargado 
teñen máis dificultades no seu 
desenvolvemento académico.

As famil ias que moderan a carga 
de actividades extraescolares,  
sen restr inxi las por completo,  
fomentan o éxito escolar dos 
seus fil los e fil las.

ANTES DE IR Á ESCOLA.. .

Os estudantes que acostuman 
real izar act ividades de ocio,  
académicas ou obrigacións antes 
de iren á escola descoidan o 
descanso,  o que dificulta a súa 
aprendizaxe.

As famil ias que se preocupan 
fundamentalmente polo correcto 
descanso e al imentación das súas 
fillas e fil los antes da xornada 
escolar,  impedindo que real icen 
outras act ividades,  promoven o 
seu éxito escolar.



CARACTERÍSTICAS  DAS
ESCOLAS MÁIS COMPETENTES

ESTILO DE LIDERANZA DO 
EQUIPO DIRECTIVO

Máis que dir ixir  ou coordinar as 
act ividades desenvolvidas na 
escola,  o labor de l ideranza 
oriéntase a promover,  acompañar 
e apoiar as iniciat ivas do 
profesorado, AMPA, etc.

Nin a l ideranza está orientada 
exclusivamente ao control  ou 
fiscal ización,  nin os equipos 
directivos son negl ixentes na 
asunción das súas 
responsabil idades.

A comunidade educativa en xeral  
percibe que o equipo directivo 
está a exercer unha l ideranza 
apropiada,  e está satisfeita co 
seu labor.

METAS E PERFIL CURRICULAR 
DA ESCOLA

Existe unha definición expl íc ita e 
compartida das metas e o perfil  
curricular do centro,  e toda a 
comunidade educativa está 
orientada nesa dirección común.

EQUIPAMENTO E 
INFRAESTRUTURAS

O centro dispón de 
infraestruturas e materiais 
educativos suficientes,  
mostrando un estado de 
deterioración aceptable.

A escola dispón de equipamento 
informático mínimo (PC 
conectados á internet,  rat ios 
ordenador/estudante aceptables,  
Cadros Dixitais ,…),  pero non 
necesariamente de recursos 
tecnolóxicos abundantes (Wi-Fi ,  
tablets,  ordenadores 
portáti les,…).

WEB CORPORATIVA  

A web da escola é uti l izada para 
fomentar a comunicación e o 
contacto coa comunidade: o 
alumnado part ic ipa nesta web, 
como un espazo para compartir  
coa comunidade as súas 
act ividades (radio,  v ídeos,  
trabal los,  diarios,  etc. ) .



OFERTA DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

O centro ten unha oferta ampla e 
variada de actividades 
extraescolares,  estando a maior 
parte delas vinculadas 
directamente ao currículo escolar 
(c lub de ciencias,  c lub de xadrez,  
prensa escolar,  robótica,  etc. ) .

A oferta extraescolar da escola 
non se orienta exclusivamente a 
act ividades de ocio.

CONVIVENCIA E CLIMA 
ESCOLAR

A escola uti l iza mecanismos de 
control  do absentismo e para o 
cumprimento dos horarios.

Existe un Plan de Convivencia 
Escolar amplo,  que implica toda a 
comunidade educativa.

O alumnado sente que os 
profesores son equitat ivos,  tanto 
no trato persoal  como 
académico.

USO DAS TECNOLOXÍAS

O emprego das tecnoloxías por 
parte dos estudantes,  tanto na 
aula como para as súas tarefas,  é 
moderado, estando orientado 
sempre aos contidos estudados 
(procuras na internet,  
experimentación con 
simuladores,  etc. )

HORARIO ESCOLAR

O profesorado respecta a 
distr ibución de horarios atr ibuída 
oficialmente ás materias,  non 
exist indo sesións de clases 
ininterruptas de
máis de 60
minutos,  ou
sesións en que
o aproveitamento
é inferior a 45
minutos.

DEBERES
ESCOLARES

Un aumento na carga de deberes 
non implica directamente unha 
melloría na aprendizaxe do 
alumnado: o profesorado 
coordínase para asegurar unha 
carga de deberes moderada e 
equil ibrada.

Existe certa equidade na 
distr ibución de deberes entre as 
diferentes materias do currículo.

AVALIACIÓN ESCOLAR

A escola uti l iza diversos 
procedementos formais para 
aval iar a propia escola,  sempre 
orientados á melloría educativa.

As cual ificacións que se outorgan 
aos alumnos e alumnas son 
baseadas habitualmente en 
probas de aval iación formais.



INVESTIGADOR PRINCIPAL

Fernando Martínez Abad
fma@usal.es
0034 923 294 630 Ext.  5729
Paseo Canalejas,  169
37008 Salamanca
España

SE DESEXAS SABER MÁIS

efibigdata.com

ESCUELAS EFICACES
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