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1. INTRODUCCIÓ 
 
Resum 
 
El present treball pretén oferir una visió general del sistema educatiu espanyol i del sistema 
educatiu anglès, ambdós països pertanyents a la Unió Europea, realitzant tant una descripció 
documentada com una valoració comparada dels mateixos. En aquest sentit, es realitza un 
anàlisi agafant com a unitats d‟estudi el marc educatiu, el currículum de la disciplina de 
matemàtiques, la metodologia, l‟accés a la docència i els resultats obtinguts, per tal de poder 
mostrar el lloc que ocupen en l‟educació dins d‟un context europeu. 
 
Paraules clau: Sistema educatiu, avaluació, estructura del sistema educatiu, metodologia, 
currículum, docència, proves PISA.  
 
Abstract 
 
The project‟s aim is to offer an overview about the Spanish education system and the English 
education system, both countries belonging to the European Union, making both a documented 
description and a comparative assessment of them. In this way, it‟s done an analysis getting as 
elements of study the education framework, the mathematical curriculum, the methodology, the 
access to education and the results, in order to show their education position within a European 
context.     
 
Key words: Education system, evaluation, structure of education system, methodology, 
curriculum, teaching, PISA. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
L‟origen del present treball sorgeix de la pròpia curiositat per conèixer el context educatiu 
d‟altres països amb la intenció de tenir altres perspectives o enfocaments sobre el 
funcionament i l‟organització de l‟educació. Considero que la recerca continua fonamenta el no 
donar les coses per sabudes i empaita a la renovació i en buscar la millora del ja establert.  
 
El fet de l‟elecció del Regne Unit com a país de comparació no és res més que un tema 
personal per la imminent marxa a dit destí, i sobretot en front la necessitat d‟anar preparada pel 
que jo crec, un sistema ben diferent al nostre.  
  
Així doncs es defineix el problema o motiu de recerca que es tindrà com a referència al llarg de 
l‟elaboració del projecte. 
 

Hi ha similitud en la definició del context educatiu entre el país del 
Regne Unit i Espanya? Independentment, qui, en l‟actualitat obté 
millors resultats?  

 
Enfront aquesta qüestió s‟ha creat la següent hipòtesis de treball, la qual està subjecta a 
possibles modificacions en funció dels resultats de la recerca.  
 

Es considera que hi ha diferències en alguns aspectes educatius 
entre ambdós sistemes educatius, espanyol i anglès, bàsicament per 
un tema cultural i històric. A més, es reconeix que els resultats 
obtinguts són més favorables pel Regne Unit. 

 
L‟objecte d‟estudi del treball és analitzar per tant, de forma comparada, ambdós sistemes 
educatius, espanyol i anglès, centrat en l‟educació secundària obligatòria, i en la matèria de 
matemàtiques quan es profunditza en algun element d‟estudi.  
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
Amb l‟objectiu de poder arribar a unes determinades conclusions per respondre la definició del 
problema anteriorment esmentat, es procedirà a treballar la comparació d‟ambdós 
sistemes,espanyol i anglès, des de diverses perspectives amb la intenció de formar una visió 
general i alhora detallada del context actual en què es troben.  
 
En primer lloc, en el bloc “perspectiva general dels marc educatius” s‟inclourà una descripció 
general de l‟estructura dels sistemes educatius, espanyol i anglès. L‟estudi prendrà com a 
referència tots aquells elements que formen el món de l‟educació, i en cap cas s‟endinsarà a 
l‟organització interna pròpia de cada centre educatiu. En conseqüència serà necessari parlar 
sobre la legislació educativa vigent, els sistemes d‟avaluació del propi sistema eductiu, els tipus 
de centres existents, l‟estructura educativa segons l‟edat, el calendari escolar i l‟horari escolar. 
Al observar diferències i/o similituds seran tractades individualment buscant el motiu o l‟origen 
en base a articles, notícies etc. Al finalitzar aquest bloc es tindrà dissenyat el marc educatiu 
dels dos països. 
 
Seguidament, i aportant un gran pes al treball, es realitzarà una breu presentació de l‟estructura 
dels currículums matemàtics d‟ambdós països per tal de situar-los dins d‟un context concret. A 
partir d‟aquí es desenvoluparà l‟estudi comparatiu dels continguts dels mateixos tenint en 
compte també les directrius europees actuals. L‟estudi es basarà en els documents oficials del 
Curriculum National d‟Anglaterra i els documents oficials publicats pel ministeri d‟educació 
espanyol. Seguint la línia es comentaran les orientacions metodològiques expressades en dits 
documents, i s‟estudiarà breument el contingut de les proves d‟avaluació a l‟edat dels 14 anys 
amb la intenció de verificar l‟actuació de l‟Estat d‟acord als principis que ell mateix promulga; 
així com corroborar la influència que aquests exerceixen en la metodologia adoptada.  
 
En el següent bloc es parlarà sobre l‟accés a la docència, on s‟indicaran el requisits acadèmics 
necessaris en cada país. A més per aprofundir en la postura del docent en ambdós països 
s‟estudiarà la jornada laboral, les funcions a realitzar i el salari percebut.   
 
A continuació es reproduiran les dades més destacades del estudi dels resultats obtinguts per 
ambdós països en base a les proves europees en matèria matemàtica, realitzant una 
comparació amb els promitjos de l‟OCDE[

a
]. Aquesta informació, entre d‟altres dades 

estadístiques, permetrà conèixer millor el rendiment de l‟alumnat d‟ambdós països i sobretot del 
funcionament del sistema educatiu. A més, es farà un esment especial a la despesa pública 
invertida en educació en aquests darrers anys, al percentatge de professorat segons l‟edat, i al 
rati d‟alumnes per professorat en l‟etapa de secundària amb la intenció d‟analitzar-los com a 
elements influenciadors dels resultats que s‟obtenen en les proves. Finalment es mostrarà el 
nivell educatiu de la població.  
 
Finalment en la darrera secció del treball es resumiran les principals conclusions a les que 
s‟arriben amb el present estudi, i es podrà tenir una postura més acurada de la hipòtesi inicial 
en base a tota la informació que es vagi recopilant i analitzant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
a Els Països que l‟integren són: “Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, 
Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Islandia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.” 
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4. RESULTATS 
 
4.1. “Perspectiva general dels marcs educatius” 
 
4.1.1. Normativa de referència  

 
El sistema educatiu espanyol es construeix sobre els principis establerts per la constitució 
espanyola de 1.978.  
 

 “Tothom té dret a l‟educació. Es reconeix la llibertat 
d‟ensenyament. 
 L‟educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la 
personalitat humana en el respecte als principis democràtics de 
convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.  
 L‟ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.  
 [...]” [1, Art.27] 

 
En els darrers quaranta anys Espanya ha tret diverses lleis orgàniques sobre l‟educació, se‟n  
mostra el resum tot seguit. [2, pàg.2, pàg.11] [3, pàg.29 i 31; pàg. 178; pàg.401]  
 

 Ley General de Educación (LGE) del 1.970, pre - democràtica, abans de la Constitució. 
 Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) del 1.985  
 Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) del 1.990 
 Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes 

(LOPEG) del 1.995. 
 Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE) del 2.002.  
Les dues darreres no derogaven la totalitat de la llei vigent, la LOGSE, sinó una part d‟ella, 
actuant doncs com a reformes. 
 Ley Orgánica de la Educación (LOE) del 2.006 

 
És però, la Llei Orgànica d‟Educació del 2.006 la que clarifica el panorama jurídic del sistema 
educatiu espanyol, al derogar les lleis que constituïen el marc legislatiu d‟aquest sistema a 
nivell no universitari. La implementació de la LOE va ser realitzada progressivament des del 
curs escolar 2.006/07 i finalitzant el curs 2.009/10. Veure en l‟annex referència 1. 
 
En quant al sistema educatiu anglès s‟observa com les reformes/lleis que van sorgint no 
deroguen en la seva totalitat les ja existents. És a dir, al llarg dels darrers vint anys el seu 
sistema s‟ha transformat significativament evocant a millores en els resultats. Es mostra tot 
seguit un resum de les diferents etapes que s‟han donat. [5][6][7, pàg.32-34; pàg.409][8] 
 

 Assentament de les bases, donades amb la Education Reform Act, del 1.988. En ella 
es va introduir el currículum nacional assegurant així un nivell bàsic per a tot l‟alumnat, 
també i per primer cop es parlava d‟etapes, key stage, i del General Certificate of 
Secondary Education, entre d‟altres. En aquesta mateixa llei es va introduir també nous 
mètodes d‟avaluació anomenats National Curriculum Assesment, els quals són 
comentats en l‟apartat etapes educatives. 

 Etapa 1, conduir un programa de normes „97-‟01. Bàsicament es tractava de buscar 
estratègies per cobrir les mancances en què es trobaven. En el „97 enfront als baixos 
nivells presentats per l‟alumnat en les matèries fonamentals, core subjects, llengua i 
matemàtiques, es van crear estratègies en ambdues disciplines abocant en la Literacy 
Hour i en la Numeracy Hour. Veure en l‟annex referència 2. També en el ‟98 hi ha 
l‟establiment del nivell nacional ideal al Regne Unit per cada una de les matèries del 
currículum a cada edat. En aquesta etapa va haver-hi problemes amb l‟escassetat de 
personal docent, tema a tractar en apartats posteriors.  

 Etapa 2, ampliació de recursos i recerca de la sostenibilitat ‟01-‟05. La reforma amb 
més pes donada dins aquest interval va ser l‟Education Act 2.002, que re-formula els 
cicles de l‟educació obligatòria. A destacar la major elecció i flexibilitat de les vies del 
currículum en el interval dels 14 anys fins els 19.  
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En aquesta etapa s‟observa com les millores s‟alenteixen respecte els guanys inicials. 
Al inici els canvis provoquen millores molt visibles, però a mesura que s‟arriba a la 
situació desitjada les millores són gairebé imperceptibles i costosos.  

 Etapa 3, augment de la personalitat i integració de sistemes, ‟05 fins ara. A destacar la 
Education and Skills act 2.008. Es parla per primera vegada de la obligatorietat 
d‟educació fins els 18 anys. Serà quelcom progressiu, el límit d‟edat per abandonar el 
sistema educatiu en el 2.013 serà de 17 anys, i en el 2.015 de 18.  

 
Cal dir que no s‟han comentat totes les reformes existents en aquest interval de temps, però 
amb l‟esquema anterior s‟ha reflectit la intencionalitat del sistema educatiu anglès a seguir 
sempre un mateix camí.  
 
Al fer l‟anàlisi s‟observa com en Espanya en els darrers anys hi ha hagut diverses lleis, a més 
la darrera, la LOE ha derogat per complert l‟anterior. Fet contrari passa al Regne Unit, diguem-
ne que el canvi fort en el sistema educatiu anglès va ser la reforma de 1.988, d‟ençà hi ha 
hagut d‟altres reformes que la complementen però que en cap cas la deroguen. La de 1.988 va 
marcar el camí, i al llarg d‟aquesta es poleixen aspectes abans no considerats.  
Un altre fet a destacar és que en el Regne Unit existeixen quatre sistemes educatius paral·lels, 
sent Escòcia totalment independent. El sistema anglès és el que es tracta en aquest treball, i 
pel que fa al Gal·lès i al de Irlanda del Nord incorporen o es diferencien de l‟anglès en 
determinats aspectes. En canvi a Espanya, és la LOE qui defineix el marc de l‟educació, dins 
del qual cada Comunitat Autònoma pot establir la seva pròpia llei adequant-la a les seves 
necessitats. De fet, i gràcies al model descentralitzat implantat actualment, la raó s‟estudiarà 
properament, les competències en matèria d‟educació estan distribuïdes entre l‟Estat, les 
Comunitats Autònomes, les Administracions Locals i els centres docents.  
 
Com es deia tot seguit s‟observa la raó de prendre aquest camí cap a la descentralització, en 
base a la següent extracte d‟un article de Richard Hatcher, molt adient per a aquest treball de 
comparativa entre el sistema educatiu anglès i l‟espanyol. [10] 
 

“Cuando leí las Bases de la Nueva Ley de Educación de Cataluña 
(LEC) me llamó poderosamente la atención la estrecha relación que 
hay entre los temas planteados en esta ley y los que plantea el 
gobierno del Nuevo Laborismo en Inglaterra.[…]” 

 
L‟article no es sorprèn d‟aquest fet, no és una coincidència, i és que tant la LEC com la política 
educativa en Anglaterra exemplifiquen l‟agenda global per a l‟educació que està promovent 
l‟OCDE[

b
]. De fet fa més de 10 anys que l‟OCDE va presentar un estudi amb les següents 

informacions, i cito textualment:  
 

 “Ha sorgit un  nou paradigma per a la gestió pública, la seva 
finalitat és promoure una cultura orientada cap al rendiment dins d‟un 
sector públic menys centralitzat. Aquest paradigma es caracteritza 
per; 
 Una focalització en els resultats, en l'eficàcia, en l'efectivitat i en la 
qualitat. 
 Una gestió descentralitzada per augmentar la flexibilitat i 
l'autonomia operatives. 
 Alternatives a la provisió pública 
 Entorns competitius, taxes / xecs per a usuaris (recuperació de 
costos) i mercats interns. 
 Reforçament de les capacitats estratègiques des del centre. 
 Enfocament al client” 

 

                                                           
b
 Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. 
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Aquestes directrius són perfectament aplicables a la gestió de l‟educació, i el país on el 
programa lliberal està més avançat és precisament Anglaterra gràcies a la Sra. Thatcher[

c
] qui 

va posar el ciments sobre els quals ara s‟està construint. Per tant aquesta política definida per 
l‟OCDE s‟està aplicant des de fa més temps a Anglaterra que en Espanya, per això s‟hauria 
d‟estudiar què, com i quan dels aspectes, veure l‟evolució, la pràctica i els resultats extrets.  
En definitiva, a la llarga tots anem cap aquest mateix objectiu marcat per l‟OCDE, les 
diferències per tant, es redueixen.  
 
4.1.2. Avaluació del sistema 

 
Abans d‟esmentar el tipus d‟avaluació seguit pels països estudiats cal saber que els centres 
educatius han de poder adaptar-se contínuament tant a un entorn canviant com a les 
necessitats canviants dels alumnes, el personal i els pares. 
És per això que en molts països, la funció de la inspecció escolar està passant de ser una 
funció de control a donar suport i fomentar les millores. L‟autoavaluació sistemàtica i cíclica és 
eficaç per ajudar als centres a identificar les directrius per al canvi; sent el propi centre educatiu 
qui pren mesures cap al camí assenyalat. I és així perquè a Europa s'ha introduït recentment 
una àmplia varietat de reformes dirigides a incrementar l'autonomia dels centres amb l‟objectiu 
d'aconseguir que una major autonomia redundi en benefici de l'equitat del sistema, i augmenti 
el rendiment dels estudiants.  
 
L'avaluació general del sistema educatiu espanyol s'atribueix al Institut d'Avaluació i als 
organismes corresponents de les administracions educatives de les comunitats autònomes, 
que han d'avaluar el sistema en el seu àmbit de competència. Hi ha dos tipus de processos 
d'avaluació dels centres escolars: l'avaluació interna, realitzada per membres del mateix centre 
educatiu, i l'avaluació externa, duta a terme de manera periòdica per experts en avaluació 
aliens a aquest, dins del marc del pla d'avaluació de la comunitat autònoma respectiva. La 
avaluació interna respon més a les pròpies necessitats del centre, tal i com es veu en l‟apartat 
etapes educatives, els resultats de les proves de diagnòstic ajuden molt a la tan reclamada 
autoavaluació. El que de veritat interessa ara és precisament l‟avaluació externa, és aquesta la 
que verifica si l‟actuació del centre és d‟acord a la llei. Dita avaluació la realitza la Inspecció 
Educativa, i és el vincle entre l‟Administració pública i els centres educatius. [3, pàg.29 i 31; 
pàg. 178; pàg.401] [11, Títol VI i VII; Art.108,111 i 114; Art.21 i 29; disposició cinquena; art.6.3; 
Art.94] [12]  
 
De la mateixa manera, el sistema educatiu anglès practica dues avaluacions, una la realitza el 
propi centre educatiu, i l‟altra és externa a aquest. L‟avaluació interna té com a ajuda la pàgina 
web https://www.raiseonline.org/Login.aspx on s‟inclou dades útils de tots els centres, 
proporciona informació de resultats obtinguts, ofereix pautes per a l‟avaluació etc. En quant a 
l‟avaluació externa es duta a terme per l‟OFSTED[

d
], les seves inspeccions no solen ser de més 

de dos dies, el nombre d‟inspectors implicats dependrà de la mida i la naturalesa de l‟escola. [7, 
pàg.32-34; pàg.409] [13] 
 
S‟observa per tant, igualtat en els models adoptats per a l‟avaluació del sistema. Com es deia, 
els resultats obtinguts de tota avaluació han de servir de recolzament o de guia per el centre 
educatiu, propiciant un canvi en les directrius que permetin arribar als objectius marcats per la 
llei.  
 
4.1.3. Tipus de centre  

 
L‟educació a Espanya s‟imparteix en centres docents els quals poden ser públics o privats. Els 
centres públics són aquells on la titularitat és una administració pública, en canvi en els centres 
privats la titularitat l‟ostenta una persona física o bé, una persona jurídica. La particularitat està 
en l‟existència de centres privats concertats; es tracta de centres privats que reben ajuda 

                                                           
c
 Margaret Thatcher, nascuda el 13 d‟octubre del 1.925 a Grantham, Lincolnshire, va tenir el 

càrrec de secretaria d‟estat d‟educació i ciència entre 1.970 i 1.974.  
d
 The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills.  

https://www.raiseonline.org/Login.aspx
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econòmica d‟alguna administració pública. En quant a la denominació de centres varia segons 
l‟etapa educativa que imparteixen. Així es té que aquells centres que ofereixen educació infantil 
se‟ls anomena escoles infantils, els d‟educació primària reben el nom de col·legis d‟educació 
primària, i els d‟educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional són instituts 
d‟educació secundària. Pels centres privats no hi ha cap normativa de denominació de centre. 
[11, Títol VI i VII; Art.108,111 i 114; Art.21 i 29; disposició cinquena; art.6.3; Art.94] 
 
En quant a Anglaterra hi ha escoles públiques anomenades state schools, on l‟ensenyança és 
gratuïta, i també escoles independents o privades anomenades public schools. Aquestes 
darreres tenen el seu propi currículum i política d‟admissió, i es financen amb les quotes dels 
pares i dels ingressos de les inversions. Respecte a les escoles públiques destaquen els 
següents quatre tipus d‟escola; [14][15] 
 

 Community Schools. Sota el càrrec de l‟autoritat local, LEA[
e
]. Té llicència per 

contractar el propi personal i és propietària dels terrenys i edificis. L‟escola busca 
desenvolupar forts vincles amb la comunitat local, es deixa fer ús de les seves 
instal·lacions.  

 Foundation and Trust Schools. Escoles que reben finançament de les autoritats locals 
però que mantenen la seva pròpia administració.  

 Voluntary-aided Schools. Principalment escoles religioses, on el terreny es propi de 
l‟organització religiosa, però els costos de construcció i manteniment van a càrrec de 
l‟òrgan de govern. L‟administració del centre és a càrrec de la pròpia administració.  

 Voluntary-controlled Schools. L‟administració d‟aquestes escoles les té l‟autoritat local, 
però el terrenys i edificis són propietat d‟una obra de caritat.  

 
També hi ha d‟altres tipus de centres docents que tot i està administrades i coordinades per 
l‟autoritat local, LEA, destaquen per algunes particularitats.  
 
Com s‟observa no existeixen diferències en la classificació principal del centres docents entre 
ambdós sistemes, anglès i espanyol, en el sentit que hi ha centres públics i privats. Veiem ara 
breument el percentatge de cada tipus de centre en cada país d‟estudi. 
 

Total de centres educatius Centres públics Centres privats 

7.451 7.066[
f
] 385 

 94,83% 5,17% 

Taula 1.Nombre de tipus de centre d‟educació secundària a Espanya 
Elaboració pròpia 

Font: [16] 
 

Total de centres educatius State Schools Public Schools 

5.683 3.343 2.340 

 58,82% 41,18% 

Taula 2.Nombre de tipus de centre de secundària a Anglaterra 
Elaboració pròpia 

Font: [17] 
 
De les taules s‟observa com en Espanya el 95% dels centres de secundària són públics, i 
només un 5% privats. A més, del informe del INE, es sap que aquest centres privats s‟ubiquen 
a les grans ciutats, el nombre major es troba a Catalunya amb 506 centres, després li 
segueixen Madrid i Andalusia. En canvi a Anglaterra s‟observa com el pes d‟ambdós tipus de 
centres és equilibrat en quant a nombre de centres educatius; ara bé, s‟observa com l‟escola 
privada recull un 7% d‟alumnes respecte el 93% del públic.  
 
Abans de continuar es farà un breu esment per mitjà d‟un gràfic del nombre d‟alumnes mig per 
classe gràcies al gràfic següent: 

                                                           
e
 Local Education Authority 

f
 2.761 d‟aquests són centres concertats. 
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Gràfic 1.Nombre d‟alumnat per classe a cada país a centres de secundària 2.004[

g
] 

Font: [37] [44] 
 
S‟observa com Espanya està lleugerament per sobre del Regne Unit amb uns 3 alumnes més.   
 
En aquest apartat s‟ha anat més enllà, i s‟ha descobert que a Anglaterra encara avui existeixen 
escoles públiques no mixtes, és a dir, educació diferenciada. A Espanya això és impensable, 
pel fet de tenir el principi d‟inclusió educativa, [11, Títol VI i VII; Art.108,111 i 114; Art.21 i 29; 
disposició cinquena; art.6.3; Art.94] on tothom té cabuda a tot centre públic de l‟estat espanyol. 
Això se li anomena coeducació. Al llarg dels anys tothom ha aportat les seves reflexions 
respecte l‟educació diferenciada vers la coeducació, i no sembla que ningú pugui verificar al 
100% l‟adequació d‟una o altra. Ambdues estratègies tenen els seus avantatges i 
desavantatges. A continuació destaco i recomano veure un parell de vídeos els quals al parlar 
de les diferències d‟ambdós sistemes, s‟extreuen els aspectes principals de la problemàtica. 
D‟aquesta manera ens fem una idea de la complexitat del tema. 
 

[18] 2ª Conferència internacional a favor de l‟educació diferenciada, Roma 2.009. 
Tema: Beneficis de l‟educació diferenciada. 
Prefereixen anomenar-ho educació personalitzada. Recents estudis realitzats verifiquen 
que els alumnes aprenen millor quan són separats per gènere. Es diu que els nois 
maduren més tard que les noies, i que s‟ha demostrat que en la coeducació el tema 
principal a la classe es veure qui és més maco, o qui té què etc. Aquesta postura està 
augmentant en les escoles públiques d‟Europa.  
 
[19] Dr. Paul Schwartz, 2.010 
Debat: Coeducació – educació diferenciada 
Es suposa que l‟educació diferenciada a de contribuir a l‟eliminació dels estereotips 
dels rols de gènere, però en realitat l‟augmenta. Remarca tot un tòpic dient que els nois 
són més hàbils en matemàtiques i ciències, i les noies en art i llengües. Comenta que 
en el cas de la coeducació és perd la interacció entre els sexes tan necessària per el 
món laboral. Com a conclusió determina que l‟adequació d‟un sistema d‟educació o 
altre depèn del propi nen/a.  

 
És un debat eternament obert, de la mateixa manera que ho és la idoneïtat o no de 
l‟obligatorietat dels uniformes en l‟educació.  
 
4.1.4. Etapes educatives  

 
Amb l‟objectiu de comparar ambdues estructures del sistema educatiu s‟ha realitzat el següent 
esquema facilitant la seva comprensió.   

                                                           
g Les dades de 2.008 també ho afirmen segon el informe Education at a Glance 2.010.  
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Taula 3.Estructura dels sistemes educatius de Regne Unit i Espanya 
Elaboració pròpia 

Font: [20] 
 
S‟observa doncs una gran similitud entre ambdós sistemes educatius. Simplement s‟observa 
discordança en l‟edat d‟inici de les diferents etapes, i tot i així ambdós sistemes finalitzen 
l‟educació obligatòria a l‟edat dels 16.  
Tal i com ja he comentat en l‟apartat d‟avaluació del sistema, el sistema educatiu espanyol 
realitza una sèrie de proves d‟avaluació diagnòstica [11, Títol VI i VII; Art.108,111 i 114; Art.21 i 
29; disposició cinquena; art.6.3; Art.94] [

h
] les quals pretenen ser d‟ajuda alhora de seguir 

estratègies en l‟ensenyament per als centres docents, i alhora ser quelcom que dóna el nivell 
assolit pels alumnes, i per tant reflecteix el nivell d‟educació de l‟Estat. És a dir, és 
responsabilitat de cada CCAA[

i
] de realitzar dites proves. Aquestes proves avaluen les 

competències bàsiques lingüístiques, i ara també en matemàtiques, assolides pels alumnes, i 
es duen a terme al finalitzar el segon cicle de primària, a 5è, i al finalitzar el segon curs de 
secundària, a 3r; per a més informació consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya 
[21]. També es realitza una prova a 6è de primària per observar el nivell en què l‟alumne entra 
a la següent etapa, la secundària. Probablement l‟any que ve es realitzi també dita prova a 

                                                           
h
 Art.29 “Al finalizar el curso 2.º de la educación secundaria obligatoria, todos los centros 

realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básica alcanzadas por sus 
alumnos. Esta evaluación será competencia de las Administraciones educativas y tendrá 
carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el 
conjunto de la comunidad educativa” També en l‟Art.21 pel que fa a l‟Educació primària.  
i
 Comunitat Autònoma 
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quart d‟ESO. Remarcar que cap de les proves té efecte en l‟avaluació de l‟alumne, no influeixen 
en l‟expedient d‟aquest.  
 
A Anglaterra tenen també els National Curriculum Assesments. Aquestes proves a diferència 
de les d‟Espanya influeixen en la nota de l‟alumne al ser proves nominatives. Abans es 
realitzaven al final de cada Key Stage, però arrel dels greus incidents en relació als 
procediments de correcció, al 2.008 es va acordar que en els Key Stages 1 i 3 només es 
tingués en compte per l‟avaluació de l‟alumne la pròpia del professorat en base a vàries 
tasques i exàmens en respecte als objectius del National Curriculum. Per tant, actualment 
només es realitza dita prova al final del Key Stage 2. La prova avalua les matèries de llengua 
anglesa, matemàtiques i ciència. [22] 
Tota avaluació que es doni a Anglaterra és alhora per comprovar que l‟alumne donat el seu 
target (es tracta d‟objectius específics per a cada alumne que ha d‟aconseguir al llarg del curs) 
estigui dins del nivell adequat d‟acord a l‟edat i el curs. S‟observa la següent taula que ho 
especifica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 4.Taula, relació nivells i etapes 
Font: [23]  

 
Això se li anomena levels descriptions, i n‟hi ha vuit en total definits per a totes les matèries del 
currículum nacional. En general, al final de la Key Stage 1, el rendiment assolit per la majoria 
de l‟alumnat està dins els nivells 1 i 3, al final del Key Stage 2 està en el rang de 2 a 5, i així 
successivament. Veure annex referència 3. Com a diferència significativa observar com en el 
sistema educatiu anglès té lloc un examen al finalitzar l‟educació secundària, conegut com a 
General Certificate of Secondary Education, sent requisit indispensable per poder continuar els 
estudis. En canvi aquesta barrera a Espanya no hi és.  
 
Dins el bloc III, en l‟apartat metodologia, es comentarà la tipologia de les proves d‟ambdós 
sistemes educatius amb la intenció de corroborar la metodologia expressada en el currículum.  
 
També comentaré un aspecte que m‟ha sorprès molt en l‟anàlisi d‟ambdós sistemes en 
respecte a les etapes educatives. L‟educació post – obligatòria per ambdós segueix un mateix 
patró; ara bé, la gestió d‟aquesta en quant a matèries a cursar és totalment diferent. Mentre 
que en Espanya l‟alumnat pot escollir entre tres modalitats[

j
] i assisteix a unes matèries 

comunes i d‟altres de modalitat; l‟alumnat d‟Anglaterra gaudeix de l‟avantatge de poder escollir 
aquelles matèries, més de 70, d‟acord als posteriors estudis que vulgui desenvolupar. Hi ha per 
tant, més flexibilitat.  
 
Finalment, i no menys important, reprendre un aspecte anomenat al inici del treball molt 
impactant. Es tracta de parlar sobre l‟edat límit de l‟educació obligatòria. Per una banda a 

                                                           
j
 Arts, Humanitats i Ciències Socials, i Ciències i Tecnologia. 
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Espanya la LGE de 1.970 determinava l‟educació obligatòria dels 6 als 14 anys, després la 
LOGSE de1.990 va ampliar l‟escolaritat obligatòria fins els 16, l‟actual situació. Per l‟altra, a 
Anglaterra l'assistència a l'escola es va fer obligatòria a l‟any 1.880 per als nens entre 5 i 10 

anys,  d‟ençà  l‟edat d'educació secundària va augmentar progressivament a 14 al 1.918. La 
Llei d'Educació de 1.944 va plantejar l‟escolaritat obligatòria fins els 15 anys, encara que això 
no va tenir efecte fins el 1.947. El 1.973, va ser elevada als 16 anys, actual situació. Però ara 
es visualitza un altra augment amb l’Education and Skills act 2.008, comentada ja en l‟apartat 
de normativa. 
I es pregunta: “Per què aquest canvi?”. Es tenen recursos econòmics, material i personals per 
fer-li front? On té cabuda aquesta mesura en l‟estructura del sistema educatiu anterior? 
Significa això que s‟allarga el camí d‟entrada a la universitat? Etc. Totes aquestes qüestions es 
formulen ràpidament, però queden aclarides gràcies a la notícia “School leaving age set to be 
18” [

k
] editada per la BBC News el gener del 2.007. La mesura adoptada sorgeix davant un 

informe que confirma un 9,4% actual de NEET‟s[
l
]. El govern ha decidit actuar donant resposta 

a aquests milers de joves que abandonen l‟educació als 16 anys sense tenir perspectives de 
futur. I és que si ens fixem en el següent gràfic, es comprova realment la dada. [24] 

Gràfic 2.Esperança de vida escolar 2.007[
m
] 

Font: [25, pàg. 9] 
 
Com ja és sabut l'abandonament escolar comporta un potencial desaprofitat. Té costos socials 
(ruptura social, increment de la demanda en el sistema sanitari i descens de la cohesió social) i 
costos econòmics (una productivitat més baixa, menys ingressos fiscals i uns costos més 
elevats del benestar social). Els costos individuals inclouen qualificacions baixes, atur, una 
renda més baixa durant tota la trajectòria laboral, una participació més reduïda en els sistemes 
d‟aprenentatge permanent i menor capacitat d'adaptació al canvi. 
 
Per aquesta raó, la mesura no tracta d‟una educació d‟horari complet com l‟etapa obligatòria, 
sinó que busca una formació continua al llarg de dos anys més amb la possibilitat de 
compaginar-ho amb qualsevol treball. Es vol que l‟alumne segueixi rebent formació per 
augmentar les seves capacitats de treball, i amb l‟objectiu de preparar-lo per la vida del segle 
XXI, referint-se a que actualment en tot lloc de treball demanen qualificacions.  
 
Ara es pregunta el per què d‟aquesta situació del Regne Unit, i principalment si ha estat sempre 
així? Gràcies a la recopilació de dades d‟Eurostat tenim que; 
 

 „00 „01 „02 „03 „04 „05 „06 „07 „08 „09 

UK 18.9 19.0 20.4 20.0 20.3 20.5 16.3 16.2 16.5 16.7 

Taula 5.Esperança de vida escolar Anglaterra 
Elaboració pròpia 

Font: [51] 

                                                           
k
 Escolaritat Obligatòria establerta als 18. 

l
 Not Education, Employment or Training. 
m
 Anys de permanència esperada en el sistema educatiu.  
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S‟observa ja amb la taula anterior un gran salt en el pas de l‟any 2.005 al 2.006. D‟un any a 
l‟altre es va disminuir de cop 4 anys d‟esperança de vida escolar. A continuació s‟observa un 
gràfic que mostra precisament aquest salt amb nombres quantitatius d‟alumnes.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic3.Nombre de persones relacionades amb la formació acadèmica[
n
] 

Font: [51] 
 
Del gràfic no es pot realitzar una comparació directe entre ambdós països ja que aquestes 
dades no es mostren en percentatge. Per tenir-ho seria necessari el quocient de nombre 
alumnes en formació entre nombre total d‟alumnes potencials en formació. Però ara això no és 
l‟objectiu perseguit. Aquí es tracta d‟observar un cop més la davallada que el Regne Unit va 
patir a l‟any 2.006. Així es corrobora un vegada més la necessitat de la mesura empresa pel 
govern d‟ampliar l‟obligatorietat de l‟educació fins els 18 anys; sent aquest un projecte de 
formació en la vida social i laboral, i amb l‟objectiu de retornar a la situació de principis del 
2.000.  
 
Del gràfic s‟observa també que en el cas d‟Espanya la situació és molt homogènia, no hi ha 
variacions perceptibles, ni s‟empitjora ni es millora.  
 
4.1.5. Calendari escolar  

 
La LOE [11, Títol VI i VII; Art.108,111 i 114; Art.21 i 29; disposició cinquena; art.6.3; Art.94] [

o
] 

marca que les hores lectives de l‟educació han de ser 175; per tant és cada CCAA la que fixa el 

                                                           
n
 Aquesta taula inclou el nombre total de persones que estan inscrits en el sistema d'educació 

regular a cada país. Abasta tots els nivells educatius des de l'educació primària als estudis de 
postgrau. Correspon a la població objectiu de la política educativa. 
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calendari escolar. Per exemple, l‟ordre EDU/44/2.010, del 8 de febrer, estableix el calendari 
escolar dels cursos „10/‟11 i ‟11/„12 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. És 
d‟aquí que s‟extreu el inici del curs escolar, el 7 de setembre, el 1 de setembre per al 
professorat, així com la seva fi, el 22 de juny, el 7 de juliol per al professorat. També hi consten 
les vacances que són: “Del 23 de desembre al 6 de gener vacances de Nadal, del 28 de febrer 
al 4 de març, o bé del 7 al 11 de març setmana blanca[

p
], i del 18 al 25 d‟abril setmana Santa.” 

A més cada centre té dos dies de festa local, i tres dies festius de lliure disposició. De tot plegat 
són 35 setmanes lectives dividides en tres trimestres. Veure annex referència 4. [26] [27, 
Art.54] [28, punt 19; punt 20] 
 
El calendari escolar del Regne Unit comença a principis de setembre i finalitza a mig juliol. Són 
38 setmanes, les quals gairebé totes les escoles divideixen en tres trimestres. Cada trimestre 
consta aproximadament de 13 setmanes dividides amb el que es coneix com a “half-term 
break” d‟una setmana. Per tant, el calendari escolar quedaria de la següent manera: [26] [29, 
pàg.16; pàg. 21] 
 

 Primer trimestre, autumm term. Des de principis de setembre fins a mitjans de 
desembre. 

 Half term. A finals d‟octubre 
 Vacances de Nadal, de finals de desembre a principis de gener. 

 Segon trimestre, spring term. Des de principis de gener fins a setmana santa. 
 Half term. Mitjans de febrer 
 Setmana Santa. 

 Tercer trimestre, summer term. Des de setmana Santa a mitjans de juliol.  
 Half term. Finals de maig o principis de juny. 
 Vacances d‟estiu de 6 setmanes. 

 
I per què en cap moment s‟han posat dates? Doncs perquè el calendari escolar pot variar entre 
les diferents zones del Regne Unit ja que les vacances escolars es determinen des de les LEA. 
Veure annex referència 5. 
 
4.1.6. Horari escolar 

 
De la mateixa manera que en el calendari escolar la LOE [11, Títol VI i VII; Art.108,111 i 114; 
Art.21 i 29; disposició cinquena; art.6.3; Art.94] remet la definició de l‟horari escolar a cada 
CCAA, només en fixa uns tants per cent. A Catalunya, [28, punt 19; punt 20] [30], se‟n 
determinen els aspectes[

q
] a tenir en compte en la confecció de l‟horari escolar. D‟això es 

dedueix que l‟horari no ve imposat sinó que el institut, dins d‟un marc, estableix el seu propi 
d‟acord a l‟entorn i les necessitats. En general però, es sol començar entre les 8h i 9h del matí, 
i acabar al voltant de les 17:30h havent fet 6 hores lectives, l‟esbarjo i l‟hora del dinar. Per tant, 
l‟alumne fa 30 hores setmanals, unes 1.050h l‟any.  
No és gaire normal que el institut ofereixi activitats extraescolars, sí en el cas de col·legis 
concertats i privats. Veure annex referència 6. 
 
A Anglaterra el consell escolar determina l‟horari escolar d‟acord a l’Education Act 1.996, a 
vegades en consens del LEA i els pares. En general però, les escoles són obertes entre les 9h 
del matí fins al voltant de les 16h, amb aproximadament una hora per dinar i un descans de 
15min. al matí. S‟està parlant doncs, i sabent que són 38 setmanes, d‟un mínim d‟hores lectives 
setmanals de 24h per alumnes entre 11 i 14 anys, i de 25h entre 14 i 16 anys. Això dóna 912h 
lectives en el Key stage 3 i 950h en el Key stage 4. [29, pàg.16; pàg. 21] Veure annex 
referència 7.  

                                                                                                                                                                          
o
LOE. Disposición adicional quinta. Calendario escolar. “El calendario escolar, que fijarán 

anualmente las Administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos 
para las enseñanzas obligatorias.” 
p
 Realitzada en dues tandes depenent de la ubicació del centre educatiu. 

q
 “- L‟horari lectiu s‟ha de fer entre les 8h fins les 19h. – La sessió de la classe és de 60 minuts 

inclòs el canvi de classe. – No fer més de 3h seguides sense un esbarjo de 30min. – Són 30h 
lectives setmanals. – L‟horari no pot comportar més de dues tardes lliures.”  
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S‟observa ràpidament diferències significatives entre ambdós horaris, en un primer moment pel 
clar reflex que aquests donen de la vida social adoptada en cada país. Simplement comentar 
per exemple el pes de l‟hora de dinar pels espanyols, i la lleugeresa d‟aquest àpat pels 
anglesos, donant 2h lliures i 1h, respectivament. També s‟observa com en Espanya l‟horari 
lectiu s‟allarga fins en alguns casos les sis de la tarda reflectint un cop més l‟adequació de 
l‟horari escolar amb l‟horari laboral.  
Per concloure subratllar el fet de que els alumnes espanyols assisteixen a un major nombre 
d‟hores lectives, l‟eficiència d‟això es tindrà en compte alhora d‟avaluar els resultats obtinguts.  
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4.2. “Anàlisi del currículum de matemàtiques per etapes”  
 
4.2.1. Currículum matemàtic 

 
Abans d‟immergir-se de ple en l‟anàlisi dels currículums matemàtics, es recorda que aquests es 
construeixen en base a assolir la tan escoltada competència matemàtica. Ara es treballa per 
competències, però que significa realment?  
Per competències s‟entén que són les capacitats d‟aplicar els diferents coneixements, habilitats 
i valors de manera integral en les diferents interaccions que tenen els éssers humans per a la 
vida en l'àmbit personal, social i laboral. O en altres paraules, les competències bàsiques 
pretenen desenvolupar i integrar les tres formes del saber contemporani; el saber teòric 
(coneixements), el saber pràctic (habilitats i destreses per resoldre problemes) i el saber ser 
(actituds). I per què treballar per competències? Doncs té els seus orígens en les diverses 
directrius europees sobre l‟educació, en les quals s‟estableix que tots els països han de 
contribuir al seu desenvolupament durant l‟escolarització obligatòria. 
 
Es procedeix doncs ara a estudiar com defineixen la competència matemàtica en ambdós 
països. D‟una banda tenim;  
 

“La competència matemàtica implica l‟habilitat per comprendre, 
utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els 
símbols i les formes d‟expressió i raonament matemàtic, tant per 
produir i interpretar distints tipus d‟informació, com per ampliar el 
coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i 
per entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida 
quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.” 

Definició de competència matemàtica en Espanya 
Font: [31, pàg.111; pàg. 113-123; pàg. 124] [2, pàg.2, pàg.11] 

 
I per l‟altra;  
 

“La competència matemàtica implica; 
 Aplicar adequadament la matemàtica a l‟aula i fora. Això requereix 

fluïdesa i confiança en les tècniques i els processos matemàtics 
que es poden aplicar en diversos contextos familiars o no, 
incloent administració de diners, avaluació de riscos, resolució de 
problemes i prendre decisions.   

 Comunicar les matemàtiques amb eficàcia. Els alumnes han de 
tenir confiança i estar familiaritzats amb les matemàtiques, i ser 
capaços de seleccionar la manera més adequada per comunicar-
les, tant oralment com per escrit. Així mateix, ha de ser capaç de 
comprendre i d‟interpretar les matemàtiques.   

 Seleccionar les eines i els mètodes matemàtics adequats, incloses 
les TIC.”  

Definició de competència matemàtica a Anglaterra 
Font: [32] 

 
Ambdues definicions tenen molt en comú. Concretament en Espanya van ser introduïdes per la 
llei vigent, la LOE. En canvi, a Anglaterra aquesta manera d‟ensenyar la introduïa ja en l‟any 
2.002 com les competències bàsiques que l‟alumnat necessita per participar en un mercat de 
treball flexible, amb capacitat d‟adaptació i competitiu, i per a l‟aprenentatge de tota la seva 
vida.  
És casualitat la similitud de treballar en l‟ensenyança? Com ja he dit en darreres línies, és 
qüestió d‟una directriu europea. Si a continuació es cerca la postura de l‟OCDE,es té que: 
 

“La competència matemàtica és la capacitat d'un individu per 
identificar i entendre el rol que juguen les matemàtiques en el món, 
emetre judicis ben fonamentats i utilitzar les matemàtiques en formes 
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que li permetin satisfer les seves necessitats com a ciutadà 
constructiu, compromès i reflexiu.” 

Definició de competència matemàtica segons l‟OCDE 
Font: [33] 

 
S‟entén doncs ara el motiu pel qual es treballa per competències. De fet, el motiu recau en el 
document elaborat per Eurydice[

r
], 2.002, on es revisava els currículums del Estats membres de 

la Unió Europea corresponents a l‟educació general obligatòria, que com a conclusions 
recomanava a tots els països incloure referències implícites o explícites al desenvolupament de 
competències.   
 
A mode de profunditzar saber que es fa una especificació detallada del que implica la 
competència matemàtica, les subcompetències de Mogen Niss[

s
], que alhora conformen el 

marc de referència de la prova PISA, la qual es comentada en el posterior bloc.  
 

 Pensar i raonar. Formular preguntes característiques de les 
matemàtiques; diferenciar entre els diferents tipus d'afirmacions 
(definicions, teoremes, conjectures, hipòtesi, exemples, 
asseveracions condicionades); i entendre i tractar l'amplitud i els límits 
dels conceptes matemàtics donats. 
 Argumentar. Saber el que són les demostracions matemàtiques i 
en què es diferencien d'altres tipus de raonament matemàtic; seguir i 
valorar l'encadenament d'arguments matemàtics de diferents tipus; 
tenir un sentit heurístic («Què pot o no pot passar i per què?»); i crear 
i plasmar arguments matemàtics. 
 Comunicar. Això comporta saber expressar-se de diferents 
maneres, tant oralment com per escrit. 
 Construir models. Estructurar el camp o situació que es vol 
modelar; traduir la realitat a estructures matemàtiques; reflexionar, 
analitzar i criticar un model i els seus resultats; comunicar opinions 
sobre el model i els seus resultats; i supervisar i controlar el procés de 
construcció de models. 
 Formular i resoldre problemes. Representar, formular i definir 
diferents tipus de problemes matemàtics, i la resolució de diferents 
tipus de problemes matemàtics de diverses maneres. 
 Representar. Descodificar i codificar, traduir, interpretar i 
diferenciar entre les diverses formes de representació de les 
situacions i objectes matemàtics i les interrelacions entre les diverses 
representacions; seleccionar i canviar entre diferents formes de 
representació depenent de la situació i el propòsit. 
 Usar operacions i un llenguatge simbòlic, formal i tècnic. 
Descodificar i interpretar el llenguatge formal i simbòlic i comprendre 
la seva relació amb el llenguatge natural, traduir del llenguatge natural 
al llenguatge simbòlic/formal; utilitzar variables, resoldre equacions i 
realitzar càlculs. 
 Usar materials i eines de suports. Tenir coneixements i ser 
capaç d'utilitzar diferents materials i eines de suport (incloses les 
tecnologies de la informació) que poden ajudar en la realització de 
l'activitat matemàtica; i conèixer les seves limitacions. 

Subcompetències per l‟OCDE 
 
Dites subcompetències com a tal no es troben especificades ni en la llei espanyola ni en 
l‟educació anglesa. Cal dir però, que per exemple en el cas de Catalunya es recullen dites 
subcompetències[

t
], un pel adaptades però sense perdre contingut, es tenen set.

                                                           
r És la ret europea d‟informació sobre educació.  
s
 Va néixer en l‟any 1.944, és professor de matemàtiques i de l‟ensenyança de les 

matemàtiques en la Universitat de Roskilde, Dinamarca.  
t
 Es recullen en el decret 142/2.007 del 26 de juny. 
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A continuació es presenta l‟organització dels continguts de l‟àrea de matemàtiques per ambdós sistemes educatius amb la intenció de facilitar la posterior 
comprensió de l‟estructura del currículum.  
Per un costat s‟observa com a Espanya s‟adopten cinc blocs: numeració, àlgebra, geometria, funcions i gràfiques, i estadística i probabilitat[31, 
pàg.111; pàg. 113-123; pàg. 124]. En canvi, a Anglaterra només n‟hi ha tres: Numeració i àlgebra, Geometria i mesura, i Estadística. [32] 
 

 Numeració Àlgebra Geometria Funcions i gràfiques Estadística i probabilitat 

Primer 
curs 

d'ESO 

 Operacions amb nombres 
enters 

 Potències i arrels 
 Ús de fraccions, decimals i 

percentatges 
 Raó i proporció 
 Aproximacions 
 Ús de la calculadora i el 

càlcul mental 

 Propietats i 
regularitats en 
seqüències 
numèriques 

 Introducció 
llenguatge algebraic 

 Resolució equacions 
tipus ax+b=cx+d 

 Unitats de mesura i 
equivalències 

 Descripció de figures 
de dues dimensions 

 Classificació de 
triangles i quadrilàters 

 Angles 
 La circumferència i el 

cercle 
 Mesura directe de 

perímetres i àrees.   
 Simetries de figures 

planes 

 Coordenades en el pla 
 Interpretació de taules i 

gràfiques 
 Funcions amb 

proporcionalitat directa 
 

 Recollida de dades 
 Elaboració de taules de 

freqüència 
 Representació de les 

dades 
 Probabilitat d‟un succés 

Segon 
curs 

d'ESO 

 Potències de base 10 
 Relacions entre fraccions, 

decimals i percentatges 
 Proporcionalitat directe i 

inversa 
 Variacions percentuals 

 Inici àlgebra 
simbòlica 

 Resolució 
d‟equacions de 
primer grau 

 

 Teorema de Tales. 
Semblança 

 Ampliació i reducció 
de figures 

 Teorema de 
Pitàgores. Triangles 
rectangles 

 Àrees i volums de 
figures de tres 
dimensions 

 Esfera 

 Estudi de la funció i els 
seus elements 

 Funcions de 
proporcionalitat inversa 

 Propietats d‟una funció 
a partir del gràfic o 
taula. 

 Població i mostra.  
 Variables qualitatives i 

q quantitatives 
 Mesures de 

centralització (mitjana, 
moda i mitja) 

Tercer 
curs 

d'ESO 

 Relació i transformació entre 
fraccions i decimals 

 Aproximacions per excés i 

 Successions 
numèriques. 
Progressions 

 Llocs geomètrics 
 Translacions, girs i 

simetries en el pla 

 Relació i dependència 
entre variables 

 Característiques de la 

 Mètodes de selecció 
aleatòria 

 Càlcul de mitjana, 
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defecte. Arrodoniment 
 Notació científica 
 Càlculs amb potències 

d‟exponent enter 
 Representació en la recta 

aritmètiques i 
geomètriques 

 Resolució 
d‟equacions de 
primer i segon grau 
amb una incògnita 

 Sistemes de dues 
equacions lineals 
amb dos incògnites. 
Mètodes.  

 

 Àrea de l‟esfera 
 Vectors en dos 

dimensions 

funció. Domini, 
recorregut, continuïtat 
etc. 

 Funcions quadràtiques 
 

moda, quartils i mitja. 
 Mesures de dispersió. 

Rang i desviació típica 
 Ús dels fulls de càlcul 
 Successos i espai 

mostral 
 Probabilitat d‟un succés 
Regla de Laplace 
 

Quart 
curs 

d'ESO 

 Nombres racionals i 
irracionals 

 Percentatges en l‟economia. 
Interès simple i compost. 
TAE. Capitalització i 
amortització de capitals. 

 Ús full de càlcul per 
situacions financeres 

 Arrels d‟un polinomi. 
Regla de Ruffini 

 Resolució gràfica de 
sistemes d‟equacions 

 Inequacions lineals 
senzilles  

 

 Aplicació de la 
semblança de 
triangles per obtenir 
mesures indirectes 

 Ús de programes de 
geometria dinàmica 

 Raons 
trigonomètriques 

 

 Interpretació d‟un fet 
descrit per mitjà d‟un 
enunciat, taula o gràfic 

 Funcions a trossos 
 Funcions exponencials 

 Estadística descriptiva 
unidimensional 

 Ús del full de càlcul per 
fer gràfiques 

 Ús de les mesures de 
centralització i dispersió 
per realitzar 
comparacions 

 Successos compostos  
 Diagrama de l‟arbre 
 Probabilitat 

condicionada 

Taula 6.Continguts matemàtics per bloc i curs 
Elaboració pròpia  

Font: [31, pàg.111; pàg. 113-123; pàg. 124] [34] 
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 Key Stage 3 (11 – 14 anys) Key Stage 4 (14 – 16 anys) 

Numeració i àlgebra 

 Números, potència i arrels 
 Fraccions, decimals i percentatges 
 Raó i proporció 
 Arrodoniment i estimacions 
 Àlgebra com a aritmètica generalitzada 
 Equacions lineals i identitats, i els seus mètodes analítics, gràfics i 

numèrics per resoldre-les 
 Seqüències i funcions 
 Gràfic de funcions 
 Ús de la calculadora 

 Operacions amb nombres reals 
 Proporcionalitat directe i inversa 
 Progressions aritmètiques i geomètriques 
 Expressions lineals, quadràtiques i altres 

equacions 
 Funcions exponencials i trigonomètriques  
 Límits superiors i inferiors  

Espai i forma i 
mesura 

 Estudi de les figures de dues i tres dimensions 
 Teorema de Pitàgores 
 Trigonometria de triangles rectangles 
 Transformacions i similituds. Escales. 
 Construccions i llocs geomètrics 
 Unitats de mesura i conversions 
 Àrea i perímetre de figures de dues dimensions 
 Volum figures tres dimensions 

 Propietats i mesures de les figures dos i tres 
dimensions 

 Teorema del cercle 
 Relacions trigonomètriques 
 Sistema de coordenades 3D 
 Vectors en dos dimensions 
 

Estadística (Hadling 
data) 

 Identificar i seleccionar dades 
 Recol·lectar dades 
 Organitzar les dades 
 Diagrames estadístics 
 Mesures de centralització (mitjana) i de dispersió (rang) 
 Gràfics de freqüència acumulada 
 Probabilitats teòriques i experimentals 
 Possibles resultats de dos esdeveniments successius 

 Cicle del maneig de dades 
 Presentació i anàlisis de diagrames i 

histogrames 
 Mesures de centralització i de dispersió 
 Probabilitats de successos individuals i 

combinats 
 

Taula 7.Continguts matemàtics per bloc i etapa 
Elaboració pròpia  

Font: [32] 
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Pel que fa al currículum espanyol comentar una característica important i és que el Govern 
central fixa, a través del Ministeri d'Educació, uns ensenyaments mínims, que han de ser 
respectats a tot l'Estat i que són els aspectes bàsics del currículum en relació amb els 
objectius, les competències bàsiques, els continguts i els criteris d'avaluació. A partir d'aquests 
elements bàsics, les comunitats autònomes estableixen el seu propi currículum i afegeixen les 
orientacions metodològiques pròpies de l'etapa. Per la seva banda, a cada centre 
d'ensenyament li correspon adaptar aquest currículum al seu context socioeconòmic i cultural. 
[36, pàg.22, pàg. 28 i 29, pàg.31] 
 
En quant al currículum anglès dir que el pla d'estudis de secundaria per a les Key Stage 3 i 4 
ha estat recentment revisat. De fet el nou pla d'estudis va ser introduït per als estudiants d‟11 i 
12 anys al setembre de 2.008, amb la plena aplicació prevista per al setembre de 2.010. Les 
matèries obligatòries no han canviat, però s‟han inclòs noves característiques: “el contingut de 
la matèria és menys prescriptiu, hi ha una major identificació dels conceptes clau i dels 
processos a adquirir de cada matèria, existeixen més oportunitats per als enllaços transversals 
i activitats de promoció de la comprensió cultural i de l'empresa i la diversitat.” Les habilitats 
funcionals, personals, d‟aprenentatge i de pensament s‟insereixen en aquest currículum revisat 
al considerar-los elements bàsics i essencials per a les persones amb la fi de poder progressar 
en la vida i el treball. [35, pàg. 25, pàg.34, pàg.33]  
 
En general s‟observa com ambdós currículums presenten un patró similar, on els seus 
continguts gairebé són idèntics. Una de les diferències més visuals és el fet que el currículum 
espanyol s‟estructura per cada curs escolar, en canvi al anglès ho fa per etapes. Així el 
contingut del Key Stage 3 s‟ha d‟aplicar al llarg de tres anys. Existeix per tant, una certa 
flexibilitat per part del docent alhora d‟impartir els continguts de la matèria.   
 
El fet de que ambdós currículums s‟assimilin tant recau, tal i com ja s‟indicava des d‟un inici, en 
les directrius europees. No és res imperatiu, però com s‟ha observat es recomana treballar 
d‟una determinada manera; i com les proves PISA ho avaluen així, implica que els països 
segueixin aquest camí indicat per tal d‟obtenir bons resultats. A més, els informes europeus, 
Eurodyce, tenen dos objectius fonamentals: “Generar informació sobre els processos i 
polítiques educatives posades en marxa en els diferents països d‟Europa afavorint així el seu 
intercanvi; i proporcionar informació a tots aquells interessats en el món de l‟educació.” 
D‟aquesta manera es facilita la interacció entre els països, i significa que hi ha transparència en 
la informació permetent l‟adopció d‟aquelles mesures o propostes que donen millors resultats. 
 
Per concloure aquest apartat del currículum farem esment, citant textualment, tota la qüestió 
del llibre de text. 
 
“Las editoriales son las responsables de de elaborar los libros de texto y demás materiales de 
enseñanza y pueden publicarlos sin previa autorización de la administración educativa. […] Los 
centros educativos tienen libertad para adoptar los libros de texto y demás materiales que 
vayan a utilizar. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituye 
parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la administración educativa.” [36, pàg.22, 
pàg. 28 i 29, pàg.31] 
 
“Textbooks are produced by commercial publishers and do not require government approval. All 
schools have computers available for use by pupils.” [35, pàg. 25, pàg.34, pàg.33]  
 
Tot i així cal dir que avui en dia l‟elecció d‟un bon llibre de text no hauria de ser el condicionant 
principal d‟una bona educació o no; sinó que recau en com el docent imparteix i transmet els 
coneixements. És per això, que en ambdós països les tecnologies dins les aules estan bastant 
desenvolupades afavorint així una proximitat al coneixement més visual i manipulable.  
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4.2.2. Metodologia  

 
En quant a la metodologia en Espanya, s‟afirma que la pràctica docent és determinant, i que és 
per mitjà de les activitats realitzades a l‟aula que l‟alumne adquireix el coneixement necessari 
per la posterior aplicació a la realitat. És per això, que a continuació es destaquen algunes de 
les accions a prendre en l‟ensenyança, i cito textualment les orientacions metodològiques que 
s‟especifiquen.  
 
“Disponer de diferentes herramientas que nos ayuden a motivar a los jóvenes […] Los 
contenidos deben tomar como referente lo que es familiar y cercano al alumnado [...] La 
resolución de problemas es un método inigualable para poner a los estudiantes ante desafíos 
intelectuales que exigen la lectura comprensiva, reflexionar sobre la forma de enfrentarse, 
establecer un plan de trabajo, organizar sus estrategias, comprobar la solución y ser capaz 
de comunicarla.[…] La línea metodológica a seguir debe ser capaz de permitir 
conceptualizaciones a los alumnos con mayor nivel de desarrollo cognitivo y, a la vez, de 
aplicación de aspectos concretos que puedan servir de apoyo y refuerzo de los conocimientos 
adquiridos para el alumnado con mayores dificultades. (AD[

u
]) […] que los contenidos 

curriculares se trabajen en contextos significativos […]  uso de diferentes materiales 
didácticos […] La importancia de la comunicación de los procesos seguidos, ver el lenguaje 
como factor autoregulador del pensamiento […] favoreciendo así el desarrollo de la 
competencia lingüísica y la de aprender a aprender […] utilización de las herramientas 
tecnológicas […] especial atención en el ambiente en el aula y la organización de los tiempos 
[…] primar la investigación, el descubrimiento, la evaluación de los propios errores, el 
trabajo en equipo, la valoración del esfuerzo por encima de los resultados […]”[31, pàg.111; 
pàg. 113-123; pàg. 124] 
 
Així ho corrobora el informe d‟Eurodyce donant una visió general de la metodologia del sistema 
educatiu espanyol. “La metodología didáctica en la ESO debe adaptarse a las características 
de cada alumno, favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en 
equipo, promover la creatividad y el dinamismo e integrar los recursos de las TIC en el 
aprendizaje. Asimismo, el alumno debe iniciarse en el conocimiento de la realidad, de acuerdo 
con los principios básicos del método científico. El proceso de enseñanza debe basarse en la 
funcionalidad de los aprendizajes e ir dirigido a fomentar la capacidad de "aprender a aprender 
[…] han de elaborar sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la 
atención a la diversidad y el acceso de todos los alumnos a la educación común.” [37, pàg. 29] 
[3, pàg.29 i 31; pàg. 178; pàg.401] 
 
En definitiva destacar que: “las opciones metodológicas que se tomen van a ser 
fundamentales, incluso más que la propia introducción de unos u otros contenidos.” En tot cas, 
s‟observa la intencionalitat de crear actitud vers les matemàtiques. De totes formes, això només 
representa una orientació, però no és pas quelcom imperatiu. D‟aquesta manera, i sota el 
principi d‟autonomia, cada docent pot adoptar l‟estratègia metodològica que millor li convingui. 
De fet es deixa ben clar i cito textualment: “Se concede importancia a la realización de 
diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para evitar el fracaso 
escolar […] El Claustro de profesores es el órgano responsable de planificar, coordinar y 
decidir sobre los aspectos pedagógicos y docentes. Los profesores, no obstante, tienen 
libertad de cátedra para elegir la metodología, materiales y recursos que consideren más 
adecuados”. [36, pàg.22, pàg. 28 i 29, pàg.31] 
 
Pel que fa a la metodologia anglesa s‟observa com a dins del currículum nacional es ressalta la 
importància del pensament matemàtic per a la societat moderna com un hàbit de la ment per al 
seu ús al lloc de treball, negocis, prendre decisions personals etc. Inclòs es diu que les 
matemàtiques són fonamentals per a la prosperitat nacional.  
A diferència del currículum espanyol, l‟anglès no marca una orientació metodològica específica 
per a la matèria de matemàtiques; s‟ha de recórrer a la introducció per trobar els següents 
principis: 

                                                           
u
 Atenció a la Diversitat. 
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“Donar resposta a tot alumnat segons les diverses necessitats i ritmes d‟aprenentatge (AD). Ús 
de les TIC [

v
] per donar suport a l‟aprenentatge. Intercanviar i compartir informació, treball en 

equip. Revisió i reflexió del propi treball de l‟alumnat.” [32]  
 
De fet en el informe d‟Eurodyce s‟expressa: “teaching methods and learning materials are 
usually decided by the class teacher, in consultation with the headteacher and subject leader 
(or subject coordinators), […] who give help and guidance to their colleagues within the school.” 
[
w
] [35, pàg. 25, pàg.34, pàg.33]  

 
S‟observa doncs una menor concreció en l‟orientació metodològica per matèries; és quelcom 
general. Ara bé, el que si deixa més clar és el fet de que al final és el docent qui decidirà la 
seva metodologia a aplicar. 
 
Tot i que ambdós sistemes educatius defineixen legalment un marc orientador en quant a la 
metodologia a seguir, cal tenir en compte l‟existència d‟un altre factor que la pot distorsionar; es 
tracta dels exàmens nacionals, així com les proves europees. De la mateixa manera en què els 
exàmens funcionen com a element homogeneïtzador, també tenen una influència clara sobre la 
metodologia emprada i l'orientació de les activitats cap a la seva superació. A continuació es 
presenta un estudi breu del contingut de la prova d‟avaluació d‟educació secundària a 
Espanya[

x
], i de la prova al finalitzar el Key Stage 3[

y
] a Anglaterra, amb la intenció d‟observar si 

coincideixen amb els principis d‟actuació anteriorment esmentats.  
 
A mode general, s‟observa com en el cas de la prova d‟avaluació diagnòstica ofereix una clara 
visió al raonament matemàtic, i a la resolució de problemes amb context real, exceptuant 
l‟activitat 1 que és purament de càlcul. Reafirma així la intenció de treballar la competència 
matemàtica en base al pensar, raonar i comprendre per tal que l‟alumnat pugui aplicar-ho a la 
realitat. De fet, les qüestions 2.3, 3.1, 4.1.a, 4.2, 5.2 qüestionen el per què de quelcom, es 
busca una argumentació i no pas un resultat numèric. Cal dir però, que s‟hauria d‟adequar més 
els continguts de la prova al que així s‟especifica al currículum; l‟activitat 6 requereix 
coneixements impartits a 3r d‟ESO. [38] Veure annex referència 8.  
 
Pel que fa al National Test s‟observa com ja al inici de la prova es dóna una sèrie de formules 
necessàries per a les activitats demostrant així la intenció de que l‟alumne sàpiga aplicar més 
que memoritzar un seguit de conceptes. Ara bé si es dóna un cop d‟ull a la prova que consta de 
24 preguntes s‟observa com moltes d‟elles no tenen context (exp.: Activitat 21 percentatges, 
activitat 23 angles, activitat 24 equacions, activitat 17 decimals etc.) per tant en aquests casos 
s‟està buscant la mecanització de la tècnica matemàtica. Es dedueix per les 24 preguntes 
respecte a la duració del test, 1h, que es busca la ràpida comprensió del que es requereix, 
reflexió, decisió de la tècnica i aplicació. En gairebé la totalitat de casos es demana una solució 
numèrica, només en les activitats 8.c i 15 es qüestiona el per què. Esmentar que moltes 
activitats apel·len a la lògica. [39] Veure annex referència 9.  
En definitiva, es pot concloure que el test demostra una petita diferència amb alguns dels 
principis de l‟ensenyança, amb un gran pes significatiu al ser fins el ‟09 una prova de caràcter 
avaluador amb efecte en l‟expedient acadèmic.  
 
En ambdós casos, els resultats que s‟obtinguin de dites proves han de permetre al centres 
analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva pràctica docent per aconseguir la formació i els 
aprenentatges que estableix el currículum. És per això que es diu que els mètodes educatius 
s'han de basar en les experiències,  en les activitats i en el joc i s'han d'aplicar en un ambient 
d'afecte i confiança, per potenciar l'autoestima i integració social de l‟alumnat. En última 

                                                           
v Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
w
  Els mètodes d‟ensenyament solen ser decidits pel professorat, en consulta del director/a, o al 

coordinador de la matèria […] que donen ajuda i orientació  als companys de l‟escola. 
x S‟agafarà com a model la prova d‟avaluació realitzada pel departament d‟educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
y  Es recorda que dita prova no té caràcter obligatori des del 2.009, però serveix ara per 
extreure la metodologia. 
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instància per tant, és l'equip docent de cada centre qui decideix quines estratègies 
metodològiques i quin mètode concret s‟han d‟utilitzar. 
Finalment comentar la següent notícia en respecte a la metodologia anglesa que canviaria la 
situació actual per complert.   
 

[40] Reino Unido prepara una profunda reforma de los contenidos escolares. El País, 
per Walter Oppenheimer, el gener de 2.011.  
La notícia senyala que el ministre d‟educació, el conservador Michael Gove, s‟ha llençat 
cap a una educació de fets; i cito textualment “Quiero decir que tenemos que tener 
hechos en el currículo; hechos, conocimientos”. És deixa doncs enrere l‟evolució de 
l‟educació en aquest darrer mig segle com a eina que posa sobretot èmfasi en el 
ensenyar a pensar, més que en transmetre coneixements. Aquest canvi es basa en les 
dades extretes del darrer informe PISA de l‟OCDE; on el Regne Unit ha baixat 
posicions.  
Aquesta proposta ha estat acollida amb escepticisme per els educadors i per l‟oposició 
laborista, els quals veuen en ella un retorn als sistemes educatius del passat.  
Si finalment la mesura s‟accepta l‟objectiu és que entri en vigor en dues fases, en 2.013 
i 2.014.  
En síntesis, el debat sembla girar entorn a què és més important: Acumular saber o 
aprendre a pensar?  
Així ho reafirmen altres notícies. [41] [42] D‟aquesta manera, s‟entén que la 
metodologia en quant a impartir la matèria de matemàtiques canviarà significativament 
en els propers anys si finalment es du a terme tal reforma.  
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4.3. “Accés a la docència”  
 
Fins ara s‟ha mostrat l‟estructura que conformen els sistemes educatius espanyols i anglès, 
però com s‟hi accedeix a ells? A continuació es presenten aquells requisits necessaris per 
accedir a la docència en cadascun dels països, a més s‟indicarà la jornada laboral així com les 
funcions exigides, i finalment es farà un cop d‟ull al salari rebut.  
 
En el cas d‟Espanya la llei ho deixa ben clar: 
 
“Para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato será 
necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado 
equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de la habilitación de otras 
titulaciones que, a efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas 
áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas.” [11, Títol VI i VII; Art.108,111 i 114; 
Art.21 i 29; disposició cinquena; art.6.3; Art.94] [36] 
 
Per formació pedagògica i didàctica s‟entén actualment estar en possessió del Màster en 
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d'Idiomes, és un màster d'orientació professional que té com a objectiu una 
formació inicial basada en l'adquisició de les competències necessàries per exercir la docència.  
 
En quant al Regne Unit es té el següent: 
 
“All teachers must have qualified teacher status (QTS) in order to teach in a maintained 
primary or secondary school.” [

z
] [35] 

 
De fet, per accedir a la docència al Regne Unit, i una vegada s‟ha obtingut el títol universitari 
corresponent, es realitza el Postgraduate Certificate in Education (PGCE). Aquest curs es 
centra principalment en desenvolupar les habilitats d‟ensenyament, i no pas la matèria que 
s‟impartirà. És per això que es requereix una formació en la matèria de mínim un nivell de grau. 
Al final del curs s‟obté també el QTS requerit, que és l‟acreditació que permet ensenyar al 
centres públics a Anglaterra.  
 
Per tots és sabut que és necessari millorar l'equilibri entre la teoria i la pràctica de la formació 
inicial dels professors/es i de presentar l'ensenyament com una activitat orientada a la solució 
de problemes o a la recerca activa, més vinculada al procés d'aprenentatge i als progressos 
dels nens. És per això que tant el Màster en Formació del Professorat com el PGCE adopten 
en el seu currículum unes hores destinades a pràctiques dins un centre educatiu. D‟aquesta 
manera, el futur docent pot viure l‟experiència de prop alhora que rep la teoria. És un inici al 
món de l‟educació més paulatinament.  
 
En quant a l‟accés a la funció docent s‟observa una major dificultat d‟entrada en Espanya en 
respecte a una major flexibilitat i mobilitat presentada per Anglaterra. De fet, en el Regne Unit 
es comença com a docent no qualificat, o bé com a new qualificated teacher, i el fet de tenir 
plaça fixa en un centre públic determinat vindrà determinat per tenir els requisits acadèmics 
corresponents i per el vist-i-plau del director/a del centre. Si l‟accés fos a un centre independent 
no hi ha cap mena de traves, és més no es ni necessari el QTS. En canvi a Espanya per 
accedir a un centre públic tens dues postures aquells docents en règim d‟interinitat (concurs 
públic, borsa) i els que tenen plaça fixa com a funcionaris de carrera (concurs oposició). En el 
cas de centres privats va per contracta laboral, i sí són necessaris els mateixos requisits 
acadèmics que en el públic.  
 
Que succeeix si ets espanyol i decideixes ser docent a Anglaterra, i viceversa?  
 
 

                                                           
z
 Tot professorat ha de tenir el QTS per poder ensenyar i impartir classes a l‟escola primària i 

secundària.  
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Espanya        Anglaterra 
En aquesta cas no hi ha problemes, com deia el sistema és obert i 
flexible a la incorporació i mobilitat dels docents. Dins d‟aquí 
distingirem dos casos;  
 

 Si ja es té titulació acadèmica referent a la docència. Aquí 
s‟ha de sol·licitar la convalidació entregant les fotocopies de 
les traduccions dels títols a 
www.gtce.org.uk/registration/qts/eea i en 3 o 4 mesos s‟obté 
el QTS. 

 Si no es té la titulació acadèmica. Aquí ja s‟ha dit que en 
l‟accés a centres privats no hi ha cap impediment. Pel que fa 
als centres públics es permès començar a treballar en la 
docència sense titulació sempre i quan en quatre anys la 
tinguis.  

 
Anglaterra     Espanya 
Aquí hi ha més dificultats en el sentit que com ja s‟ha dit anteriorment 
tant en centres públics com en privats es necessari titulació 
acadèmica. Aquest cop també es possible la convalidació dirigint-se 
al ministeri d‟educació. Òbviament per tenir plaça fixa en un centre 
públic serà necessari presentar-se a oposicions.   

 
Pel que fa la jornada de treball dels funcionaris docents a Espanya només s‟especifica el 
màxim d‟hores laborals a realitzar setmanalment deixant a cada administració de les CCAA 
total autonomia per determinar en què es dediquen les hores laborals.  
 
“Las Administraciones educativas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo 
de los funcionarios docentes. La duración máxima de la jornada de trabajo será de treinta y 
siete horas y media semanales de trabajo efectivo.” [43][

aa
] 

 
Tot seguit es presenta una taula on es resumeix el nombre d‟hores que per contracte un 
professor de secundària a d‟atendre en ambdós països.  

Taula 8.Nombre d‟hores el professorat de secundària 
Elaboració pròpia 

Font: [44, pàg. 416] 
 
S‟observa per tant com en el Regne unit el professorat suporta més hores lectives, però les 
hores totals destinades a l‟educació és menor que en Espanya. La diferència està en el còmput 
d‟aquelles 7h i 30min. dedicades a formació i incloses en el contracte.   
 
A continuació es mostra una taula on es citen les funciones docents exigides en cadascun dels 
sistemes educatius estudiats.  
 

Espanya Regne Unit 

 La programación y la enseñanza de las 
áreas, materias y módulos que tengan 

 Planificar i preparar els cursos i sessions. 
 Assistir a reunions setmanals del 

                                                           
aa El professorat té per contracte 37,3h setmanals, 7,3h de les quals es dediquen a formació, 

correcció, preparació etc. no estrictament sent hores de centre. La resta són 18h lectives, 6h 
d‟horari fix (guàrdies, reunió departament etc.) i 6h d‟horari no fix (claustre, reunions avaluació 
etc.). Segons Document per a l‟organització i el funcionament dels centres públics d‟educació 
secundària curs 2010-11; punt 22.1. 

 

 Nombre d‟hores 
lectives 

Nombre d‟hores total 
al centre educatiu 

Nombre d‟hores total 
d‟educació 

Espanya 713 1.140 1.425 

Regne Unit 722 1.265 1.265 

http://www.gtce.org.uk/registration/qts/eea
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encomendados. 
 La evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado, así como la evaluación de 
los procesos de enseñanza. 

 La tutoría de los alumnos, la dirección y la 
orientación de su aprendizaje y el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración 
con las familias. 

 La orientación educativa, académica y 
profesional de los alumnos, en 
colaboración, en su caso, con los 
servicios o departamentos 
especializados. 

 La atención al desarrollo intelectual, 
afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 

 La promoción, organización y 
participación en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del 
recinto educativo, programadas por los 
centros. 

 La contribución a que las actividades del 
centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y 
de libertad para fomentar en los alumnos 
los valores de la ciudadanía democrática. 

 La información periódica a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como la orientación para 
su cooperación en el mismo. 

 La coordinación de las actividades 
docentes, de gestión y de dirección que 
les sean encomendadas. 

 La participación en la actividad general 
del centro. 

 La participación en los planes de 
evaluación que determinen las 
Administraciones educativas o los propios 
centros. 

 La investigación, la experimentación y la 
mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 

personal i del currículum.  
 Ensenyar d‟acord a les necessitats 

educatives, i als alumnes assignats. Això 
inclou també l‟establiment i marcatge 
d‟objectius de treball a realitzar pels 
alumnes.  

 Avaluació, registre i presentació 
d‟informes sobre el desenvolupament, el 
progrés i el rendiment dels alumnes.  

 Defensa de les polítiques adoptades pel 
centre. 

 Participar en concursos públics i 
procediments d'avaluació. 

 Atendre a altres esdeveniments i/o actes 
del centre educatiu realitzat per 
l‟associació de pares.  

 Mantenir registres. 
 Escriure informes. 
 Comunicar-se amb els pares, almenys 

dues visites durant l‟any escolar per 
discutir el progrés de l‟alumne. 

 Assistir a les reunions del personal. 
 Assistir a les assemblees escolars. 
 Contribuir en l‟avaluació pròpia i dels 

companys de treball. 
 Revisar els mètodes d‟ensenyament. 
 Realitzar un major desenvolupament 

professional. 
 Fer cobertura de classes en cas 

d‟absència del personal docent. 
 Dur a terme les tasques administratives i 

d‟organització associades a les tasques 
anteriors. 

 
 

Taula 9.Funcions docents en ambdós sistemes educatius 
Elaboració pròpia 

Font: [11, Títol VI i VII; Art.108,111 i 114; Art.21 i 29; disposició cinquena; art.6.3; Art.94;  
29, pàg.16; pàg. 21] 

 
S‟observa com les funcions adjudicades al docent són molt similars entre ambdós països.  
El sou dels funcionaris docents a Espanya, de la mateixa manera que per la resta de cossos 
nacionals, el fixa l'Estat[

bb
]. Això també serveix per a l'antiguitat, triennis i sexennis. També 

concreta el complementari de destinació, i l'específic docent. Així ho mostra la següent taula 
resum.  
 
 

                                                           
bb

 Els docents de secundària es troben en el grup A1 al tractar-se de llicenciats. Recordar que 
l‟escala té cinc grups: E (Certificat Escolar), D (Graduat Escolar), C (Batxillerat o cicles), B 
(Diplomats o enginyers tècnics) i A (llicenciats o enginyers superiors). 
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 Sou mensual 
Complement 
destinació 

Complement 
específic 

Professorat de 
secundària 

1.161,30€ 613,60€ 601,44€ 

El trienni pel grup A és de 44,65€, i el sexenni és cobra a 122,50€.  

Taula 10.Salari professor secundària  
Font: [45] 

Ara bé, la diferència entre la percepció salarial entre docents existeix degut als complements 
autonòmics, és a dir, cada CCAA pot fixar una quantitat diferent d‟aquest complement.  
A més, el sou percebut pel docent pot variar en respecte del càrrec que pugui ocupar com ara 
director, cap d‟estudis, cap de departament etc. o bé també, en qüestió del tipus de centre i el 
seu volum d‟alumnat.  
 
Al Regne Unit es té el següent: 
 

 
England and Wales (excluding 

London and fringes) 
Inner 

London 
Outer 

London 
London 
fringes 

Leadership group 

Max 
(headteachers) 

£105,097 £112,181 £108,070 £106,137 

Min 
(headteachers) 

£42,379 £49,466 £45,351 £43,416 

Min £37,461 £44,540 £40,433 £38,493 

Advanced skills teachers 

Max £56,950 £64,036 £59,925 £57,985 

Min £37,461 £44,540 £40,433 £38,493 

Post-threshold pay scale 

Max £36,756 £45,000 £40,433 £37,795 

Min £34,181 £41,497 £37,599 £35,218 

Main pay scale 

Max £31,552 £36,387 £35,116 £32,588 

Min £21,588 £27,000 £25,117 £22,626 

Unqualified teachers 

Max £25,016 £29,088 £27,992 £26,052 

Min £15,817 £19,893 £18,789 £16,856 

Taula 11.Teaching Salary Scales 
Font: [46] 

 
S‟observa doncs com les diferències salarials venen donades per la localització, igual que en 
Espanya però més acotat. De fet, només hi ha quatre destinacions, i bàsicament es tracta 
Londres capital i els seus voltants d‟una manera especial. També destacar el fet de que les 
quantitats no són exactes, es dóna un marge, màxim i mínim. 
Els docents amb contractes tant a curt com a llarg termini són tractats com a professors 
regulars; i el seu salari és d‟acord al document de condicions que es mostra en la taula anterior.  
El salari docent al Regne Unit depèn de l‟experiència. El docent no guanya més pel fet de tenir 
major qualificacions acadèmiques, com ara un màster. Hi ha dos tipus de docents, qualificats i 
no qualificats.  
 
Al comparar les retribucions percebudes pel professorat de secundària d‟ambdós països en 
relació a la mitjana europea s‟observa com aquestes són majors, i així també succeeix en 
respecte a la mitjana de l‟OCDE. És a dir es té que tant Espanya (40.663€) com el Regne Unit 
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(42.046€) es col·loquen per obre de la mitja salarials de l‟OCDE (37.488€). Aquestes xifres són 
en base a l’Education at a Glance 2.006. [47] [48] 
 
Per finalitzar aquest bloc s‟analitzarà la següent informació. Tot seguit es mostren dos gràfics, 
en ambdós es visualitza el salari mig del professorat de secundària. El primer fa referència a 
dades del 2.004, mentre que el segon d‟ells es basa en dades del 2.008, més recents. El que 
s‟analitza és el petit detall que s‟observa; i és que en 2.004 el Regne Unit es posicionava 
davant tot just d‟Espanya, en canvi al any 2.008 la situació s‟ha invertit. A què es pot deure?  

Gràfic 4.Salari mig del professorat de secundària per país 
Font: [44] 

 

Gràfic 5.Salari mig del professorat de secundària per país 
Font: [49] 

 
S‟observa com el Regne Unit no s‟ha mogut en quant a quantitat, és per tant, Espanya qui ha 
fet aquest lleuger salt que l‟ha empaitat a avançar una posició. Una resposta a aquesta situació 
és el fet que les dades corresponen a la mitjana dels salaris de professors amb més de 15 
anys d‟experiència. Gràcies a un article de la Vanguardia i cito textualment; “ante la tendencia 
de envejecimiento demográfico en la UE, se prevé una carencia de docentes […] Los países 
más afectados serán Italia y Alemania, todos ellos con un porcentaje en torno al 50% 
profesores mayores de 50 años. En España, el 31% de los docentes supera esta edad, según 
datos de 2008.” No interesa la noticia en sí, sino la dada remarcada en negreta. I és que 
probablement en aquesta diferència de quatre anys la base sobre la qual es calcula la mitjana 
del país ha augmentat pel fet de que el professorat ha envellit i significa que cobra més degut al 
sistema salarial espanyol comentat anteriorment. [47]  
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4.4. “Indicadors de l‟educació” 
 
En aquest apartat s‟intenta tenir una visió clara del lloc que ocupen ambdós sistemes educatius 
estudiats en aquest treball dins el context europeu per mitjà de l‟estudi dels resultats obtinguts 
en les proves PISA en la competència matemàtica. Si es trobessin diferències s‟intentaria 
donar resposta a aquestes analitzant els factors que la poden originar. 
 
El nom de PISA correspon amb les sigles del programa Programme for International Student 
Assessment. Es tracta d'un projecte de l'OCDE on l'objectiu és avaluar la formació dels 

alumnes quan arriben al final de l'etapa d'ensenyament obligatori, cap als 15 anys. És molt 
important destacar que el Programa ha estat concebut com un recurs per oferir informació 
abundant i detallada que permeti als països membres adoptar les decisions i polítiques 
públiques necessàries per millorar els nivells educatius.  
Les proves PISA són enfocades a les àrees de lectura, matemàtiques i competència científica. 

L'èmfasi de l'avaluació està posat en el domini dels processos, en el enteniment dels conceptes 
i en l'habilitat d'actuar o funcionar en diverses situacions dins de cada domini. 
 
A continuació es mostraran els resultats obtinguts en la competència matemàtica d‟ambdós 
països, Espanya i Regne Unit, amb la intenció d‟observar la situació educativa actual en 

respecte sempre de la mitjana de la prova. Fins l‟actualitat s‟han realitzat tres proves de 
competència matemàtica, 2.003, 2.006 i 2.009.  
 

Gràfic 6. Evolució resultats PISA competència matemàtica 
Elaboració pròpia 

Font: [50] 
 
S‟observa com és el Regne Unit el que ha anat disminuint fins a situar-se lleugerament per sota 
de la mitjana de l‟OCDE, tot i que estadísticament no és significativa la diferència actual. En 
canvi Espanya segueix estan per sota de la mitjana, i la diferència sí que és considerada 
estadísticament significativa.  
El caràcter cíclic, triennal, de l'avaluació de les proves PISA permet tenir indicadors sobre les 
tendències a cada país i en el conjunt dels països involucrats en el projecte. Gràcies això es 
pot treure una conclusió de si els països fan o no els deures per millorar els seus resultats 
obtinguts. A vistes del gràfic 6 es pot dir que cap dels dos països estudiats en el treball millora; 
això pot significar dues coses: “Que no es segueixi cap estratègia per millorar; o bé que 
l‟estratègia que es segueix no dóna els fruits esperats per motius de mala aplicació o de no 
respondre a les necessitats educatives de l‟alumnat.”  
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Tot seguit, i seguint amb les proves PISA, es mostra el gràfic 7 el qual dóna una estudi més 
detallat dels resultats obtinguts per cada país de la competència matemàtica. Es classifica en 
tant per cent l‟alumnat que ha realitzat la prova segons el resultat obtingut en base als sis 
nivells definits per l‟OCDE. Veure annex referència 10 i 11.  
 

Gràfic 7. Distribució per nivells de la competència matemàtica segons resultats 2.009 
Elaboració pròpia 

Font: [50]  
 
S‟observa com ambdós països presenten una estructura per nivells gairebé idèntica. De fet, 
tots dos presenten el seu major volum, o tant per cent, d‟alumnes entre els nivells 2 i 3, que 
corresponent al voltant del 50% del total. Però el realment preocupant és que tant Espanya 
com el Regne Unit tinguin un 25% i un 20% respectivament, d‟alumnes per sota el nivell 2.  
 
Cal recordar que la qualitat i riquesa de les dades del procés d‟avaluació pretén constituir la 
base per a la investigació i anàlisi destinats a millors polítiques en el camp de l'educació; que 
com s‟ha observat es necessari en ambdós països. Tot seguit per tant, s‟analitzaran alguns 
elements que poden ser el reflex d‟aquestes diferències en els resultats. De fet, les següents 
dades serviran en tot cas alhora de donar els conclusions.  
 

 Despesa pública i privada en educació.  
 Edat del professorat en els nivells 2 i 3 segons ISCED (etapa secundària obligatòria i 

post-obligatòria).  
 Ràtio d‟estudiants per professor a secundària. 
 Formació acadèmica de la població, de 15 a 64 anys. 

 
Es comença doncs per observar en el gràfic 6 la despesa pública en educació en ambdós 
països en milions d‟Euro, segons dades estadístiques d‟Eurostat.   
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Gràfic 6.Despesa pública en educació en quantitat de milions d‟EUR.[
cc

] 
Font: [51] 

 
D‟acord a un altre estudi europeu respecte el pes de la despesa pública en el PIB[

dd
] del país 

es pot comentar que en el cas d‟Anglaterra ha augmentat en un punt i es situa gairebé als 
voltants del 5,50%. En el cas d‟Espanya aquesta xifra és menor i oscil·la per sota del 4,5% 
seguint una línia continua. Això fa que Espanya estigui per sota dels valors marcats per 
l‟OCDE, els quals es situen en un 5,3%. [51] Veure annex referència 12. 
 
De fet en el informe de l‟OCDE s‟expressa i cito textualment: “De mitjana entre els països de 
l‟OCDE la disponibilitat de recursos didàctics en relació al nombre d‟estudiants en 
l‟ensenyament secundari és més favorable en les institucions privades que en les públiques.” 
Davant aquesta afirmació cal preguntar-se; significa això que les institucions públiques haurien 
d‟invertir un tant per cent més elevat del PIB en educació per poder fer front al nombre 
d‟alumnat a classe i les seves necessitats? Veiem a continuació en la taula 12 quina és la 
despesa privada en educació en ambdós països. [49] 
 

 
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 

Spain 0,6 0,57 0,54 0,54 0,61 0,53 0,52 0,61 0,66 

United Kingdom 0,76 0,82 0,89 0,95 0,93 1,23 1,44 1,75 1,72 

Taula 12. Despesa privada en educació en % PIB 
Font: [51] 

                                                           
cc

 Inclou els fons públics en despesa educativa tant les directes als centres educatius com les 

beques i préstecs concedits als estudiants i famílies; així com també les subvencions públiques 
a diverses activitats educatives.  
dd

 Producte Interior Brut. Expressa el valor monetari de la producció de béns i serveis finals d‟un 

país durant un període de temps.  
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Si es recupera la informació de la pàgina 9 d‟aquest treball on s‟expressava que en Espanya i 
Anglaterra el 5% i 7% d‟alumnes respectivament, anaven a centres privats; es té que aquesta 
proporció d‟alumnes rep més inversió en comparació a la resta, un 90 per cent i pico. Diguem-
ne que al comparar i analitzar les despeses públiques i privades s‟observa com aquesta no és 
proporcional als alumnes que assisteixen; així queda confirmat que l‟alumne del centre privat 
òbviament rep o disposa de majors recursos, el qual no significa implícitament que s‟obtinguin 
majors i millors resultats acadèmics, però sí ajuda.  
 
A continuació es mostra la taula 13 on es classifica en tant per cent el professorat tant de 
centres públic com privats, dels nivells 2 i 3 de l‟ISCED, segons l‟edat. S‟han obtingut les dades 
del 2.009 les més recents segons dades estadístiques d‟Eurostat.   
 

Edat Espanya Regne Unit 

<30 6,8% 18,3% 

30-39 29,6% 26,2% 

40-49 34,9% 25,2% 

>50 28,6% 30,4% 

Taula 13. Percentatge professorat segons l‟edat 2.009 
Elaboració pròpia 

Font: [51] 
 
S‟ha decidit analitzar aquest factor per la seva implicació en els mètodes d‟ensenyança; en el 
sentit en què sempre s‟ha dit que són els joves els que s‟adapten als canvis, i veuen aquests 
com a una solució a millorar els resultats. Amb tot el canvi metodològic sofert en ambdós 
països en aquests darrers anys és lògic pensar que aquell professorat de major edat no provi 
de canviar el seu mètode per falta de formació o d‟altres motius personals. Així es té que en 
molts casos la línia seguida per l‟Estat en favor de les directrius europees, no es seguida pels 
docents, que són el contacta directa amb el receptor, l‟alumne, ja que aquests recordem tenen 
autonomia per impartir la sessió com ells desitgin. Segons aquest indicador, Espanya es troba 
en una situació pitjor ja que concentra la majoria del seu professorat (63,5%) en edats 
superiors als 40 anys; en canvi el Regne Unit té una distribució bastant més equitativa. Sorprèn 
per això el 18% de professorat menors de 30 anys, i és que cal recordar que no fa gaires anys 
enrere el Regne Unit es va trobar en una situació de manca de docents, i es van omplir les 
vacants amb docents joves d‟arreu d‟Europa. 
 
Tot seguit s‟estudia el darrer dels elements influenciadors en els resultats obtinguts a les 
proves PISA que és precisament el nombre d‟alumnes que hi ha per cada professor.  
 

  2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

Espanya 13,70 : 13,70 13,30 12,90 12,50 12,50 11,70 10,30 10,10 

Regne Unit 17,60 17,50 17,60 17,40 17,10 17,00 16,70 16,70 15,00 16,10 

Taula 14. Ràtio d‟alumnes per professor/a [
ee

] 
Font: [51] 

 
S‟observa com al llarg dels anys a Espanya s‟ha anat reduint aquesta ràtio mentre que en el 
Regne nit s‟ha ant mantenint. Recordem però, i segons el gràfic 1, que el professorat espanyol 
s‟enfronta a un major nombre d‟alumnes per classe. Aquest fet també influeix en els resultats 
que s‟obtenen ja que un grup major d‟alumnes comporta més heterogeneïtat en les necessitats, 
i fa que un sol docent no pugui atendre-les totes alhora. 
 
Per finalitzar aquest apartat d‟anàlisi de resultats que dóna la situació actual dels dos sistemes 
educatius, es mostren els gràfics 7 i 8 realitzats en base a dades extretes de la pàgina 
Eurostat. Aquestes donen el nombre de persones, en tant per cent, amb un nivell educatiu 
determinat. La població que s‟inclou al estudi són persones de 15 a 64 anys, és a dir, aquelles 
que poden estar al món laboral. Veure annex referència 13. 

                                                           
ee

 Dada del 2001 a Espanya no disponible 
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Gràfic 7. Persones segons el nivell educatiu, Espanya 
Elaboració pròpia 

Font: [51] 
 

Gràfic 8. Persones segons nivell educatiu, Regne Unit 
Elaboració pròpia 

Font: [51] 
 
S‟observa doncs com en Espanya en l‟any 2.000 més de la meitat de persones, 58,8%, es 
classificava dins el grup menor, només posseint un títol equivalent a l‟ensenyança obligatòria. 
De fet no ha estat fins al 2.009 que s‟ha baixat d‟aquest 50%. Aquesta millora s‟ha traduït en un 
augment del nombre de persones que acaben els seus estudis amb titulacions superiors; 
mentre que el nivell d‟educació mig es manté.  
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Una evolució semblant ha patit el Regne Unit qui ha vist disminuir el nombre de persones que 
només posseïa una educació secundària obligatòria en 10 punts augmentant en 5 punts per 
igual els altres nivells d‟educació. 
Al comparar ambdós països s‟observa una clara diferència, i és que en Espanya el nivell 
educatiu amb més pes és precisament el menor amb gairebé la meitat de les persones, mentre 
que en el Regne Unit és el nivell educatiu mig. Aquest fet ja diu molt en el sentit en què una 
població amb majors qualificacions implica que pot adaptar-se millor als canvis, i alhora està 
més preparada per el món laboral el qual disminueix el percentatge d‟atur.  
 
Fixem-nos ara en la situació que presenten els països en respecte la mitjana d‟Europa, gràfic 9.  
 
S‟observa ràpidament com el Regne Unit presenta un model més assenyat al tipus de la 
mitjana europea, fins i tot millorant els registres al presentar 10 punts percentuals més en el 
nivell educatiu superior, i 6 punts menys en el nivell d‟educació secundaria obligatòria. En 
canvi, Espanya com ja es comentava anteriorment presenta un model amb un gran pes al nivell 
educatiu menor situant-la a la cua d‟Europa.  
  

Gràfic 9. Persones segons nivell educatiu, Unió Europea 27 [
ff
] 

Elaboració pròpia 
Font: [51] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ff
 Els estats membres de la Unió Europea són: “Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Republica 

Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,  Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido” 
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5. CONCLUSIONS 
 
Al finalitzar tota la recerca en quant a informació descriptiva, així com l‟anàlisi de la situació 
educativa d‟ambdós països d‟estudi, Espanya i Regne Unit, és hora ara de rescatar la hipòtesi 
realitzada al inici d‟aquest treball amb la fi de reafirmar-la o contradir-la atenent solament als 
resultats obtinguts.  
Així doncs es considera que la hipòtesi sobre la qual s‟ha treballat queda molt lluny del context 
educatiu actual pal·les en aquest projecte per ambdós països d‟estudi. I és que s‟ha observat 
com hi ha més similituds de les que s‟esperaven, sobretot en el fet en què tant el currículum 
com la metodologia segueixen un mateix camí, òbviament amb diferències imperceptibles, pel 
simple fet de que ambdós són membres europeus, i s‟ha decidit des de l‟OCDE treballar cap a 
un mateix objectiu. En quant a tot element que constitueix el sistema educatiu com a tal (llei, 
etapes educatives, avaluacions, calendari etc.) dir que tenen un aire de similitud; però hi ha 
diferències de definició pel caràcter i manera de fer de cada país, fet que ja s‟esperava des 
d‟un bon inici.   
Ara bé, una part de la hipòtesi (els resultats obtinguts són més favorables pel Regne Unit) cal 
reafirmar-la al constatar per mitjà de les proves PISA l‟obtenció de major nota situant-la per 
sobre d‟Espanya. De la mateixa manera s‟ha observat com la seva població de 15 a 64 anys 
posseeix una titulació acadèmica major, tenint un 44% (gràfic 8) d‟aquesta a un nivell mig en 
respecte al 48% (gràfic 7) d‟Espanya situat a més en el nivell educatiu menor.     
 
Tot seguit s‟intenta donar una explicació a la diferència en quant a resultats obtinguts en base a 
dades observades al llarg del treball i que ara es resumeixen i es comenten.  
 

 Ja s‟indicava en la pàg. 30 d‟aquest treball per mitjà d‟una notícia de la Vanguardia [47] 
l‟elevat tant per cent de professorat major de 50 anys arreu d‟Europa. Tot i que 
l‟objectiu de la notícia és alertar de la mancança de docents en un futur imminent, 
interessa ara observar-ho com una oportunitat de rejovenir el sector educatiu canviant 
realment la metodologia fins ara empleada. Amb això s‟intenta dir que una de la 
problemàtica pel qual no s‟acaben d‟assolir bons resultats podria ser pel fet de que en 
realitat no s‟acaba mai d‟implantar la metodologia didàctica que des d‟Europa es 
reclama(treballar per competències) per la resistència a abandonar la metodologia que 
durant anys s‟ha seguit. Potser encara molts dels professorat no han canviat la manera 
de pensar i fer cap a l‟assoliment de competències, i encara transmet coneixement 
teòric. Recordar que precisament la feina del docent és significativa en el procés 
d‟aprenentatge. A més cal recordar que a Espanya no ha estat fins la LOE, 2.006, que 
s‟ha començat a parlar de competències.  

 
 Es té per exemple com el Regne Unit destina un ú percentual més en educació que 

Espanya (anar a pàg.33), i curiosament treu millors resultats acadèmics. Però realment 
es pot dir que una major inversió monetària es tradueix directament en millors 
qualificacions? El informe de l‟OCDE inclou un gràfic on es mostren les despeses 
públiques en educació de tots els països, i en ell mateix s‟expressa: “Els resultats 
suggereixen que, si bé la despesa en les institucions educatives constitueix una 
condició imprescindible per proporcionar una educació d‟alta qualitat, l‟esmentada 
despesa per si mateixa no és suficient per aconseguir uns alts nivells de resultats.” Així 
doncs, la despesa per alumne no val com a explicació de les diferències de resultats 
que s‟han donat entre els dos països estudiats. Ara bé, cal esmentar que tot ajuda, i 
que si aquesta està ben planificada dóna millors resultats que si es treballa sobre la 
marxa.  
 

 Fent referència a la ràtio d‟alumnes per professorat, i simplement observant la taula 14, 
es pot expressar en paraules el següent: “Tenint un major nombre d‟alumnes per 
professor/a a Anglaterra es treu millors resultats” Espanya ha fet un esforç per reduir 
aquesta ràtio per tal de poder atendre la diversitat de la classe, però a vistes dels 
resultats no es pot dir que això doni els fruits esperats. De la mateixa manera que en el 
punt anterior (inversió) s‟observa com el fet de partir d‟una millor situació de treball, 
tenint majors recursos, no té perquè donar millors resultats.  
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 Es podria pensar que la diferència de resultats, o millor dit ja, la incapacitat de pujar o 
millorar els resultats a Espanya ve donada per la forta immigració que ha rebut en 
aquest darrers anys. Bàsicament pel fet de que han vingut molts alumnes d‟altres 
països on s‟aplicaven metodologies diverses, i que per tant, incloent la barrera del 
idioma, dificulten el seguir la classe. Al fer un cop d‟ull al tant per cent d‟alumnes 
immigrants que van realitzar la prova PISA l‟any 2.009 es té: “Espanya, 18% i Regne 
Unit 24%” [50] En teoria parteix d‟una pitjor situació el Regne Unit; però la quantia pot 
resultar enganyosa sinó es té en compte el tipus d‟immigració d‟ambdós països. I és 
que cal recalcar que la immigració a Espanya és de classe baixa buscant treball fins 
ara en la construcció, i a més aquesta ha estat quantiosa i recent; mentre que al Regne 
Unit ja fa temps que la immigració té un pes alt dins del total de la població i està ben 
assentada.  
 

 Alumnes: “1.050 hores lectives a Espanya, 912 hores lectives al Regne Unit” respecte 
als resultats obtinguts en les proves PISA es pot determinar que el fet de suportar una 
major càrrega lectiva no implica millores. Podria ser problema d‟eficiència de les 
classes, de que serveix quantitat sinó hi ha qualitat? 
 

 Rescataré ara la taula 3 la qual mostra clarament com l‟alumnat del Regne Unit inicia 
l‟etapa de secundària un anys abans que l‟alumnat espanyol. Això reporta que al 
realitzar les proves PISA, l‟alumnat anglès du un any més de preparació, o millor dit, du 
un any seguint la metodologia de secundària, molt diferent a la de primària. 
Probablement doncs estiguin més preparats pel fet d‟haver pogut preparar-se durant 
tres anys. 

 
A continuació s‟aprofita l‟ocasió per comentar d‟altres conclusions més enllà de la pròpia 
qüestió que motivava la realització d‟aquest treball, sorgides de tota la informació inclosa o no 
en aquest projecte.  
 

 S‟observa com el 48% de la població entre 15 a 64 anys en Espanya posseeix igual o 
menor titulació de la secundària obligatòria. Cal recordar que a un major nivell educatiu 
implica major preparació, major flexibilitat i adaptació als canvis de l‟entorn, i en 
conseqüència comporta menor atur. A més a més, recordaré que Espanya ja no és tant 
un país de producció en cadena, sinó més de serveis, per tant els llocs de treball que 
es creen requereixen tenir una major formació acadèmica. De tot això, es dedueix que 
Espanya hauria d‟invertir els seus esforços en fomentar una formació més amplia. 
D‟aquesta manera es posaria d‟acord a la mitjana de la Unió Europea, i a la vegada 
milloraria la seva economia. Comentar a més, hi posant-ho com a punt de l‟anterior 
esquema, que el fet de que la població estigui millor formada implica probablement 
sensibilització major vers l‟educació, per tant si l‟entorn empaita l‟alumne progressa. 
Així diguem-ne que el Regne Unit prendria avantatge.  

 
 Una mica en relació al anterior, destacar com el Regne Unit als menors indicis de 

problemàtica (joves de 16 anys sense estudis ni treball) es disposa a adoptar mesures 
que eradiquin aquest problema. En canvi Espanya que com es deia té una gran part de 
la població amb estudis mínims, i ara presentant alts nivells d‟atur, hauria de reflexionar 
i donar resposta a la situació que té.  
 

 En l‟apartat del currículum s‟ha expressat la intenció d‟ambdós països per treballar en 
favor de l‟adquisició de competències, fet que aprofito ara per recalcar ja que considero 
que és una millor formació de cara a la posterior inserció a món laboral, i a la vida 
mateixa.  

 
Finalment, i en relació a les conclusió, comentar que m‟he adonat compte que al llarg del treball 
s‟han donat quantitats, valors, informació etc. extreta d‟informes, notícies, dades estadístiques 
etc. però no s‟ha conclòs amb total certesa el motiu de les diferències existents entre ambdós 
països. De fet les diferències de resultats obtinguts no responen a factors econòmics, ni a 
l‟ordenació del sistema educatiu, ni tampoc al mètode d‟ensenyament; es pot aproximar a una 
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resposta al barrejar tots els elements, però tot i així no seria 100% verificable. En aquest sentit, 
resulta adient citar les paraules de Michael Sadler quan afirmava que; 
 
“Al estudiar los sistemas extranjeros de educación no debemos olvidar que todo lo que ocurre 
fuera de las escuelas tiene mayor importancia que lo que acontece dentro, y gobierna (a la vez 
que sirve para su interpretación) los factores internos. No podemos pasearnos a nuestro antojo 
por los sistemas educativos del mundo entero como lo haría un niño por un jardín, cortando 
una flor de una planta y algunas hojas de otra, y esperar que si después se metiera en tierra lo 
recogido el resultado sería una planta que diera frutos. Un sistema nacional de educación es 
algo vivo, resultante de luchas y dificultades, quizás olvidadas, y de batallas pretéritas. Encierra 
algo de la dinámica secreta que hace posible la vida nacional.” [52] 
 
Es conclou per tant que la comparació és bona però en el moment en què s‟intenta copiar allò 
que en teoria dóna bons resultats a un país, no té per què donar igual resultat aquí. És a dir, el 
que a un lloc serveix a l‟altre no, demostrant un cop més que les diferències no venen donades 
d‟elements al voltant de l‟educació, sinó fora d‟aquesta. A més es demostra que la millor cura 
es observar i detectar els punts forts i febles d‟un mateix per poder treballar-los davant les 
necessitats educatives limitat pels recursos disponibles.  
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