
 
 

Després d’haver estudiat tot el comentat anteriorment es pot concloure que el sistema educatiu espanyol, encara que s’assembli a altres països de la OECD té un nivell d’exigència baix.
 

A partir de la publicació PIAAC es constata que a més nivells d’estudis millors resultats en comprensió lectora i coneixements matemàtics. 
 

A més experiència i nivell d’estudis millors habilitats cognitives té un individu. 
 

Ambdós pares tenen una forta influència en l’escolarització dels fills.
 

I, a partir de l’estudi economètric realitzat es demostra empíricament que a més nivells d’estudis millors resultats en els nivells competencials de la població ocupada espanyola, a més edat
menors són aquests resultats i que l'avantatge home-dona es produeix més en competències matemàtiques i és menys important en competències literàries. 

 
QUÈ POT ESTAR DARRERA DE L'AVANTATGE RELATIVA DE L'HOME SI NO HI HA DIFERÈNCIES FISIOLÒGIQUES? LA RESPOSTA SERIA QUE
NOMÉS ÉS DEGUT ALS DIFERENTS ROLS QUE LA SOCIETAT OTORGA ALS INDIVIDUS PER RAONS DE GÈNERE? O, HI HA MOLTES ALTRES

RAONS QUE DESCONEIXEM?
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NIVELLS COMPETENCIALS DE LA POBLACIÓ OCUPADA PER PAÏSOS I ELS

PRINCIPALS DETERMINANTS

 
 

Per a la confecció de l’anàlisi economètric s’ha considerat oportú realitzar una comparació basada en la utilització de dades reals, d’aquesta manera, es podrà observar a través de
fonamentacions empíriques com es reflecteixen aquestes dades. 

 
Les variables explicatives considerades han estat: l’edat, el sexe i els diferents nivells d’estudis assolits i, les variables dependents han estat: comprensió lectora i coneixements matemàtics. 

 
Els models s’han separat de dos en dos per veure la influència d’aquestes variables explicatives a les dependents. Però, dels 6 models creats, s’ha observat que amb dos d’aquests era suficient per

fer l’anàlisi pertinent per raons d’homogeneïtat i també, per utilitzar només la variable dicotòmica “hombre”. Els quals són el model 4.2.3 i 4.2.5.       

 
Les persones són l’actiu més valuós de qualsevol nació per tant, els seus

nivells competencials provoquen un fort impacte en la seva qualitat de vida
i la de generacions futures. 

 
Fomentar l’ús òptim i el creixement d’aquests nivells competencials -->

creixement econòmic + progrés social + benestar.
Per aconseguir-ho --> bon funcionament dels sistemes educatius i formació.

 
Conèixer els principals determinants de la població ocupada segons

els nivells competencials tenint una visió general dels diferents
sistemes educatius dels països de la OECD.

La confecció de la tesis s’ha dividit en dues parts:
 

 1. Recerca bibliogràfica dels sistemes educatius dels països de la OECD,
del  sistema  educatiu espanyol, del Programa Internacional per a

l’Avaluació de  Competències de la població adulta, de la organització de
la població ocupada i  de  la influència de l’escolarització.

 
 2. Anàlisi economètric dels nivells competencials de la població ocupada  

espanyola.

 
El sistema educatiu d’Espanya

 
El Programa Internacional per a l’Avaluació de Competències de la població Adulta

 
Nivell educatiu, experiència laboral i ingressos laborals associats a les habilitats

cognitives 
 

Organització i taxes d’atur i ocupació de la població espanyola 
 

Influència de l’escolarització 

 
A mesura que han anat passant els anys els sistemes educatius han anat experimentant una

evolució al mateix temps que la societat ho feia.
 

Al llarg dels segles la importància de l’educació ha anat guanyant pes i s’ha anat produint
un gran avanç tecnològic cosa que ha permès passar d’una educació ensenyada per la mare

durant la prehistòria, a una educació on només podien accedir a l’escola la gent
privilegiada és a dir, l’elit social, a una educació, actual, obligatòria per a tots els infants. 

 
Cada país té el seu sistema educacional donant importància a aspectes que cada un d’ells

creu convenient. Per exemple, l’anglès té més importància en els països del nord d’Europa,
valor com el respecte, la generositat, l’empatia o l’autocontrol a Japó s’ensenya abans de

qualsevol matèria i fins els 10 anys d’edat no es realitzen exàmens, entre d’altres. 
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