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NOTA DE PREMSA 
 

IMPLICACIONS DELS RESULTATS DE L’INFORME PIAAC (PISA PER ADULTS)  
PER A LES POLÍTIQUES DE FORMACIÓ A CATALUNYA 

 
La importància de l’aprenentatge al llarg de la vida  

per al desenvolupament econòmic i social dels països 
 
 

El Programa Internacional per l’Avaluació de les Competències dels Adults (PIAAC) de 
l’OCDE, també conegut com el PISA per adults, ha avaluat el rendiment en comprensió 
lectora i matemàtiques de la població de 16 a 65 anys de 23 països. Des de la 
Fundació Jaume Bofill ja fa temps que col·laborem amb la Direcció d’Educació de 
l’OCDE en l’anàlisi de dades provinents d’avaluacions internacionals, entre elles el 
PISA. Per aquest motiu, de l’anàlisi de les dades PIAAC, presentat avui per l’OCDE en 
l’Informe Skills Outlook en volem destacar uns punts: 
 

• L’aprenentatge i la formació han de donar-se al llarg de tota la vida. Els països amb 
millors resultats al PIAAC (Finlàndia, el Japó, Dinamarca i Noruega) combinen sistemes 
de formació inicial d’elevada qualitat amb formació per la població adulta (tant 
ocupada com en atur) de gran cobertura i qualitat. Una formació inicial sòlida és un 
requisit necessari però no suficient per la vida adulta. Els canvis en la societat i en el 
món del treball obliguen els governs i les empreses a oferir oportunitats de formació de 
qualitat a la població adulta al llarg de la seva vida. 
 

• La igualtat d’oportunitats en l’accés a una formació de qualitat hauria de ser una 
prioritat de les autoritats educatives. Les diferències més importants de rendiment en 
matemàtiques i lectura entre la població adulta s’observen entre ciutadans del mateix 
país i no entre països. L’origen socioeconòmic, l’edat i l’ètnia són els determinants 
principals de les competències dels individus. Alguns països combinen nivells elevats 
d’excel·lència i equitat educativa (el Japó, Austràlia i els Països Baixos). Les polítiques 
de formació haurien de focalitzar els seus esforços en les poblacions més vulnerables.  
 

• La formació és un element clau per assolir una ocupació, però també afecta altres 
dimensions de la qualitat de vida de les persones. Els individus amb més 
competències pateixen en menor mesura la xacra de l’atur, gaudeixen millors nivells de 
salut i d’un compromís cívic més fort. Les polítiques de formació són un element clau 
per garantir la inclusió social dels individus i la capacitat per exercir els seus drets de 
ciutadania. Una formació d’adults de qualitat per a tothom és un requisit democràtic 
bàsic i una eina clau per al desenvolupament econòmic i social dels països. 
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Els primers resultats de l’enquesta presenten algunes dades que fan referència a Espanya  i 
que no han estat comentades encara. D’aquestes dades destaquem: 

 
• Progrés educatiu: després de Corea, Espanya és el país que ha experimentat un progrés 

educatiu més gran en la mostra PIAAC. Si comparem els adults d’edat més avançada 
(55-64 anys) amb els més joves (16-24 anys) veiem un gran salt en el nivell de 
qualificacions i competències. En poques generacions el sistema educatiu ha 
aconseguit proporcionar qualificacions i competències a la població general que fins al 
moment no havia assolit. 
 

• Les competències com a assegurança contra l’atur: a Espanya els que tenen un nivell 
de competències més alt (nivell 4-5) presenten una taxa d’atur molt més baixa que els 
adults amb un nivell de competències baix (nivell 1 o menor que 1). Encara que 
aquesta diferència també es troba a la resta de països, a Espanya les diferències entre 
aquests dos col·lectius és molt més acusada. De manera que es demostra que nivells 
de qualificacions alts que condueixin a un alt nivell de competències asseguren un lloc 
de treball. 
 

• El desaprofitament de talent: encara que els que tenen un nivell de competències més 
elevat aconsegueixen salvar-se de l’atur, no poden escapar tan fàcilment de la 
sobrequalificació. Segons les dades del PIAAC, Espanya presenta una alta proporció de 
treballadors que ocupen un lloc de treball per a l’exercici del qual posseeixen unes 
competències més elevades de les necessàries. Aquests resultats ens fan plantejar el 
desaprofitament de talent de la població adulta, ja que el mercat de treball espanyol 
ofereix poques posicions per a les quals es requereixi un nivell de competències elevat. 
 
Per analitzar amb profunditat els resultats i estudiar les implicacions tenen les 
dades pel context català, la Fundació Jaume Bofill ha emprès dues accions. En 
primer lloc, la Fundació ha organitzat una conferència pública de presentació i 
discussió del projecte en el context català, a la qual s’ha convidat el director del PIAAC, 
William Thorn. L’acte tindrà lloc el dijous 7 de novembre a les 18.30h al Cercle 
d’Economia de Barcelona (Provença, 298). 
 
Com a segona acció, la Fundació ha emprès un projecte d’investigació, coordinat pels 
investigadors Òscar Valiente (Universitat de Glasgow) i Queralt Capsada (Universitat 
Pompeu Fabra), amb la intenció de detectar els principals reptes en matèria de 
competències a Catalunya i proposar polítiques de millora. 
 Per  a  qualsevol  consulta o entrevistes amb els ponents, contacteu  amb  Ismael  Palacín, director de la 
Fundació Jaume Bofill, al 620 587 300.  
 

Dia i hora: dijous 7 de novembre a les 18.30h  
 
Lloc: Auditori del Cercle d’Economia. C/  Provença, 298 - Barcelona 
 
Intervindran: William Thorn, analista sènior de polítiques educatives a la Direcció d'Educació de 
l'OCDE i cap del projecte PIAAC. 
 
Òscar Valiente, professor i investigador al Departament d'Educació de la Universitat de Glasgow 

 
La conferència es podrà seguir en directe via streaming i també a través de Twitter @FundacioBofill, 
#PerspectivesBofill i del Facebook. Acte gratuït i obert a tothom. Per assistir-hi només cal inscriure's. 
Places limitades. 

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=26
https://twitter.com/FundacioBofill
https://twitter.com/search/realtime?q=%23perspectivesbofill&src=typd
http://www.facebook.com/FundacioJaumeBofill
http://www.fbofill.cat/formulari.php?formID=71
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