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     Rendició de comptes: sistema de control de qualitat, per avaluar
sistema d’aprenentatge dels centres. En el cas català tenim les proves
diagnòstiques, basades en el moviment de les competències bàsiques
comunes. Els resultats denoten si els alumnes han adquirit els
coneixements imposats per l’administració pública. 
  Innovació educativa: projectes pedagògics ajustats a unes
dinàmiques centrades en l’ensenyament per competències. 
    Factors socioeconòmics: l’educació dels pares, els ingressos i els
recursos materials de l’alumne, entre d’altres, esdevenen clau a l’hora
d’explicar els resultats acadèmics de l’infant i conseqüentment del
centre escolar.

La innovació educativa i les noves pedagogies estan associades

amb l'obtenció de millors resultats acadèmics.

Als centres escolars amb entorns socioeconòmics baixos no es

generen els resultats acadèmics esperats, independentment de

l’ús de pràctiques innovadores.

Els mestres d’escoles amb pitjors resultats a les proves externes,

senten més pressió per obtenir bons resultats.
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La rendició de comptes ha esdevingut la manera en què
l’administració pública pot avaluar els sistemes d’aprenentatge dels
diferents centres escolars, amb l’objectiu de generar un sistema de
control de qualitat.
Actualment, l’educació està patint un canvi metodològic. Noves
pràctiques innovadores s’estan imposant en algunes escoles,
defensant la millora d’aprenentatge que generen envers l’alumnat.
El següent estudi tracta de demostrar si realment aquestes
pràctiques han provocat una millora substancial en els centres que
la practiquen.
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S'han realitzat dos tipus d'anàlisi.

Anàlisi quantitativa: Realització, mitjançant el programari R, d’un
estudi estadístic a partir d’una base de dades extreta de la realització
d’enquestes a l’equip docent de diferents escoles.

Anàlisi qualitativa: Realització de 9 entrevistes a l'equip docent de 4
centres escolars de Catalunya. Estan diferenciats en posició alta o
baixa al mercat educatiu i el nivell de pressió que reben per part de
l'administració, també alt o baix.

- Factors innovadors com l’ús de les TIC, el treball en grups i el treball procedimental i diversificat, són característics dels centres amb
millors resultats a les proves externes.
- Factors socioeconòmics, com la taxa d’immigració i la complexitat, són característics dels centres amb resultats més baixos;
influeixen més que les variables innovadores a les notes de les proves externes.
- La pressió rebuda per part de l’administració ve condicionada per rendiments acadèmics baixos i afecta únicament al professorat
que imparteix les assignatures avaluades a les proves externes.
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A LA RECERCA QUALITATIVA S'HA OBSERVAT:

- Els centres amb millor posició al mercat i menys pressió per part de l’administració es caracteritzen per ser escoles amb bons resultats a       
les proves externes i sense preocupacions pels resultats d’aquestes.
- L’administració es preocupa més pels centres amb més complexitat. Aquestes escoles senten més pressió per rendir bé a les proves
externes, arribant a centrar únicament el seu currículum acadèmic, a intentar superar-les amb èxit. 

Conclusions

Alicia Rodríguez Manzano / Tutor: Antoni Verger Planells / Grau en Sociologia


