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Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Com hauria de ser l’accés a les dades sobre educació?

Projecte:

Dades obertes per a la recerca en educació  

Anàlisi sobre l’accés a les bases de dades necessàries per al coneixement de la realitat 
educativa del país tant des del punt de vista de la identificació de les bases de dades 
disponibles i dels criteris utilitzats per a cedir-les per a la recerca, com de l’opinió de la co-
munitat investigadora del país sobre la disponibilitat i l’accés a aquestes bases de dades.

Equip del projecte:

Laura Morató, Laia Pineda (directores/coordinadores); Ignasi Labastida, Julià Minguillón i 
Ismael Peña-López.

Què ha motivat la nostra intervenció?

La recerca és necessària per conèixer la realitat educativa del país, avaluar-ne els resultats 
i, conseqüentment, poder proposar mesures de millora quan calgui. La recerca fa el pas 
necessari entre les dades en brut i el coneixement. Però perquè això sigui possible cal que 
les dades que la permeten estiguin a l’abast de la comunitat investigadora.
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Principals resultats: 

L’administració i els centres educatius disposen d’informació que pot ser de gran valor per 
a la recerca i que els investigadors no poden aconseguir. El desconeixement a l’hora d’ac-
cedir a aquestes dades i utilitzar-les és molt gran i impedeix fer ús d’una informació molt 
valuosa per a la millora de l’àmbit educatiu.

Un altre problema té a veure amb l’accés a les dades. En l’àmbit de l’educació es detecta 
una certa desconfiança de l’administració envers els investigadors, que es tradueix en 
dificultats per accedir a les dades necessàries per a la recerca. En canvi, en altres àrees, 
com la salut, l’accés a les dades és molt més fàcil perquè hi ha una cultura molt més clara 
de la seva utilitat.

També es detecta una certa por a ser avaluat. L’avaluació, fins ara, s’havia centrat en els 
aspectes negatius i no se li veu una utilitat clara. Es converteix en un examen quan s’hauria 
de veure com una oportunitat de millora que permet reflexionar sobre la utilitat del que es 
fa a tots els nivells. 

Propostes: 

Cal un accés més normalitzat i transparent a les dades sobre educació. Per aconseguir-ho, 
és necessari un canvi de cultura: de tancar-ho tot i pensar què es pot obrir, a obrir-ho tot i 
pensar què s’ha de tancar. Cal més generositat i més professionalitat per posar a disposi-
ció de la societat les dades disponibles, per tal de millorar el sistema educatiu. 

A fi de garantir la protecció de les dades personals i evitar possibles efectes no desitjats 
en l’ús de les dades, caldria definir diferents nivells d’obertura de les dades en funció dels 
actors interessats (investigadors, famílies, alumnat, sector productiu) marcant unes línies 
vermelles que no es puguin traspassar a l’hora de posar dades a disposició. 

“ Hem constatat que per reduir la discrepància entre el que voldrien fer i el que fan 
els investigadors cal sensibilitzar-los i capacitar-los per entendre els avantatges de 
compartir fonts, procediments i resultats, i també sobre com fer-ho per treure’n el màxim 
rendiment possible.”  

Julià Minguillón (PROFESSOR DE LA UOC. EXPERT EN E-LEARNING, MINERIA, ANÀLISI I VISUALITZACIÓ DE DADES)  

E L  P A T R O C I N A :

Més i millors dades  
per fer avançar l’educació

Accés limitat a les dades

?

MÓN EMPRESARIAL

ADMINISTRADORS PÚBLICS I POLÍTICS

Accés ampli a les dades

Cada dia, el nostre sistema educatiu genera multitud de dades: tant des dels centres educatius (les absències 
dels estudiants, les baixes dels docents, els resultats dels exàmens...), com des de les institucions que vetllen pel 

fer-ne no es poden fer propostes de millora allà on cal. 

No saben res dels seus nous alumnes, no coneixen la seva trajectòria 

curs. No saben si els seus alumnes, un cop passen a un curs o etapa 
superior, estan prou preparats o tenen mancances de coneixement o 
d’habilitats importants. Per això, només poden fer millores puntuals, 
sense un coneixement precís dels seus efectes a mitjà i llarg termini. 
Els centres educatius no tenen referents perquè no poden comparar-
se amb la resta del sistema ni amb els altres centres.

Saben quina ha estat la progressió educativa dels seus alumnes, en 
etapes anteriors, i quina és la seva situació familiar i social, per la 

d’una manera més personalitzada. Tenen informació sobre les 
trajectòries posteriors i sobre les mancances i fortaleses que els seus 

continguts i de la pràctica docent amb la mirada posada en els seus 
efectes a mitjà i llarg termini. Els centres docents poden situar el seu 
projecte educatiu i els seus resultats en comparació amb la resta del 
sistema i amb els altres centres educatius.

Quins serien els avantatges d’un accés més 
ampli a les bases de dades en educació? 
Comprova-ho!  

DOCENTS I CENTRES EDUCATIUS

Tenen un coneixement i accés amplis a les bases de 
dades existents. Poden imaginar com combinar la 
informació existent per aconseguir diagnosis útils i 

plantejar-se noves preguntes de recerca, generant 
coneixement robust sobre el sistema educatiu, cosa 
que permet proposar mesures de millora. 

FAMÍLIES

Dades amb  
POTENCIAL LIMITAT

Dades amb  
MÀXIM POTENCIAL

S’ofereixen algunes dades, en formats que no permeten, o que 
de forma directa per ordinador. 

La qualitat de les dades no es garanteix
és molt acotada en el temps i en els usos.

L’estudiant es presenta com un ésser aïllat i les anàlisis que es 
presenten gairebé no fan referència a cap variable explicativa 
(situació familiar o social). Les anàlisis es limiten a donar 
nombres agregats que només permeten lectures descriptives. 

, perquè no hi 
ha informació prou rica com per fer-les més dirigides.

No es pot seguir el rastre de les dades, per la qual cosa 
generalment no es pot contrastar la validesa de les explotacions 
que se’n fan. Les anàlisis no tenen tota la potència, ni són prou 
robustes, ja que no es poden replicar ni comprovar els resultats 
que presenten ni les conclusions que se’n deriven.

Les bases de dades estan separades les unes de les altres. Els 
casos (siguin centres, mestres, alumnes o famílies) no estan 

dades d’unes bases de dades amb les altres.

Hi ha dades dels alumnes i dels docents en un moment 
determinat, en un centre determinat. No hi ha cap estudi que 
permeti seguir les trajectòries dels estudiants , per la qual cosa 
només hi ha informació sobre un esdeveniment, en un moment 
concret. Per això, no es poden buscar les causes de determinats 
fenòmens d’interès, com l’abandonament escolar o el fracàs, ni 
es pot analitzar l’evolució de cada un dels alumnes. 

S’ofereixen totes les dades disponibles, en formats reutilitzables. 
Es garanteix la qualitat perquè es té present que tindran més 
usos dels pròpiament administratius. 

Les dades dels estudiants incorporen informació sobre el seu 
context, tant familiar com territorial
més, incorporant interpretacions explicatives. Les polítiques 

 a l’hora d’implementar-
se, per actuar en els col·lectius que més ho necessiten.

Es pot explorar l’origen de les dades que han permès les anàlisis 
i els resultats que han generat. Les recerques i explotacions de 
les dades tenen la màxima potència ja que es pot comprovar si 
tenen biaixos i quines carències o fortaleses presenten.

Els casos (siguin centres, mestres, alumnes o famílies) estan 

Es pot seguir la seva evolució en diferents aspectes de la vida i 
es poden creuar les dades de diferents fonts, el que fa l’anàlisi 
extremadament rica. 

 que possibiliten l’anàlisi 
de trajectòries, cosa que permet explorar les causes de fenòmens 
com l’abandonament o el fracàs escolar. Les dades que ja es 

, 
i al llarg de tot el seu camí dins el sistema educatiu, pel que 
són possibles molts tipus d’anàlisi, de molta profunditat i rigor, 

  .sèretni’d snemònef sled sesuac sel ed sisilàna sel sesolcni

Basat en “Data:  
The Missing Piece to Improving Student Achievement” de Data Quality Campaign

Reutilitzables No reutilitzables 

ContextualsSense context   

TraçablesNo se sap d’on vénen 

InteroperablesAïllades 

LongitudinalsTransversals

Prenen decisions sobre les polítiques públiques 
per qüestions ideològiques o empesos per l’opinió 
pública, sense saber realment quines possibilitats hi 
ha que donin els fruits esperats. Estan aïllats de la 
recerca i l’anàlisi i no poden contrastar les mesures 

el que implementen. 

Avaluen les polítiques que han proposat i han dut a terme, 
millorant-les allà on fa falta. Es guien per evidències 

implementades. Poden pensar, argumentar i dissenyar noves 
propostes basant-se en el coneixement existent. 

Reben treballadors que no tenen una formació 
prou adequada per al lloc de feina que han de 
desenvolupar. De vegades, ni tan sols troben els 
treballadors amb la formació que requereixen, 
i els han d’anar a buscar a altres països. No 
tenen prou informació per proposar millores en 
el sistema.

Coneixen com surten de preparats els estudiants que acaben cada 
un dels estudis. Saben quins s’ajusten millor a les tasques concretes 
que han de desenvolupar en el lloc de treball. Poden diagnosticar les 
necessitats competencials dels estudiants i proposar millores en el 
sistema educatiu per millorar-ne els ponts amb el sistema productiu. 

CIUTADANIA

NO TENEN EN COMPTE LA SOCIETAT CIVIL 
PER PRENDRE LES SEVES DECISIONS

TENEN EN COMPTE LA SOCIETAT CIVIL 
ESPERONANT-LA PERQUÈ PARTICIPI EN EL 
DISSENY I PRESA DE DECISIONS.

Paga impostos que van a educació però no té prou informació ni evidències 
 

té poca o cap informació sobre l’efectivitat del sistema educatiu. No 
disposa d’una bona diagnosi sobre el sistema, sobre els actors rellevants o els 
projectes educatius d’èxit. No pot aportar idees per a la millora del sistema 
i no participa en el disseny i presa de decisions sobre l’educació del país.

La transparència en la gestió de l’educació fa que la ciutadania sàpiga del cert 
quin tipus de resultats està produint el sistema educatiu. La ciutadania paga 
impostos sabent que o bé s’obtenen els resultats esperats o bé es treballa 
per millorar el que s’ha pogut comprovar que no els dóna. Té una diagnosi 
clara sobre el funcionament del sistema, sobre quins són els actors rellevants, 
sobre quines alternatives hi ha i quins resultats generen. Participa de manera 
informada en el disseny i la presa de decisions sobre els afers públics.

NO SABEN RES DELS SEUS NOUS ALUMNES

NO TENEN INFORMACIÓ ÚTIL 

DIAGNOSIS ÚTILS I COMPLETES 

PODEN MILLORAR LA PLANIFICACIÓ DELS 
CONTINGUTS I DE LA PRÀCTICA 

PRENEN DECISIONS INFORMADES  

Les dades es recullen per l’administració per gestionar el 
sistema educatiu, sense pensar que poden ser analitzades 
posteriorment. L’administració permet l’accés a les dades 
a terceres persones de forma limitada. Tot sovint, quan 
es fa anàlisi i interpretació de les dades des de fora de 
l’administració és per usar-les com una arma per atacar els 
decisors polítics, les escoles i/o els mestres i no per focalitzar-
se en les possibles solucions.

L’administració recull les dades amb la visió que són de la 
ciutadania i que aquesta té ple dret a tenir-hi accés. L’administració 
vetlla per un accés ampli a les dades, vigilant pel respecte a la 

en la diagnosi del sistema i en la formulació de propostes per 
fer-lo avançar, esdevenint un aliat de l’administració per a la 
millora de l’educació. Les dades no s’usen per buscar culpables, 
sinó per buscar solucions.

No tenen informació útil per assessorar 

les diferents tries que han d’anar fent 
al llarg de la trajectòria educativa, des 
de les extraescolars que poden ajudar a 

a la tria d’ensenyament postobligatori.

Poden accedir a les dades i tractar-les, de 
forma individual o col·lectiva. Prenen decisions 
informades sobre quina és la trajectòria edu-

de l’ensenyament que reben. 

Més informació sobre el 
projecte “Dades obertes per 
a la recerca en educació” 

Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No Comercial Sense  
Obra Derivada (by-nc-nd). Es permet la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra sempre  
que se’n reconegui l’autoria. No es permet l’ús comercial de l’obra ni la generació d’obres derivades.

TÉ POCA O CAP INFORMACIÓ SOBRE L’EFECTIVITAT 
DEL SISTEMA EDUCATIU

REBEN TREBALLADORS QUE NO TENEN UNA FORMACIÓ PROU ADEQUADA  

PARTICIPA DE MANERA INFORMADA EN EL DISSENY 
I LA PRESA DE DECISIONS

PODEN DIAGNOSTICAR LES NECESSITATS COMPETENCIALS 

Font: Detall de la infografia “Més i millors dades per fer avançar l’educació”

4 
de cada 

10 
investigadors afirmen 
que és difícil o molt 
difícil saber a qui o on 
demanar les dades

5 
de cada 

10 
investigadors  
tenen dificultats per 
saber si hi ha criteris  
per a la cessió  
del fitxer

2 
de cada 

5 
investigadors  
no aconsegueixen 
accedir a les dades  
sol·licitades

Documents de referència:

Més i millors dades per 
fer avançar l’educació 

Es pot accedir a dades 
d’educació per a fer 
recerca? 

Dades obertes per a la 
recerca en educació 

# avaluació # política educativa# innovació

 
edudadesobertes.cat        

 
@FundacioBofill (#dadesobertes)

Beneficis de les dades obertes per a les famílies

Fundació Jaume Bofill  *  Què hem après
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