
PRIMER EXAMEN PISA SOBRE HABILITATS A LA XARXA 

Els alumnes 
espanyols, a la 
cua de l’OCDE 
en lectura digital

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

Els experts culpen 
del suspens l’escàs 
i deficient ús de 
l’ordinador a l’escola

L 
a comprensió lectora de 
textos electrònics a la xar-
xa dels alumnes espanyols 
de 15 anys encara és una mi-

ca més mediocre que amb els impre-
sos. Els resultats de la sisena prova 
del famós Informe PISA de l’Organit-
zació per a la Cooperació i el Des-
envolupament Econòmics (OCDE), 
divulgats ahir, els situa en el grup 
de cua (14è lloc) dels 19 països que 
l’han fet de manera voluntària. En la 
de textos impresos hi van participar 
65 països. Espanya obté una mitjana 
de 475 punts en habilitat a la xarxa 
(5 menys que en textos sobre paper) 
enfront de la mitjana de 499 i els 568 
de Corea del Sud, que lidera el ràn-
quing. També és molt preocupant 
que el percentatge d’espanyols en el 
nivell d’excel·lència en aquesta pro-
va segueix sent molt baix: tot just el 
0,2%, davant l’1% de mitjana.

RESULTATS PREVISIBLES / El Ministeri 
d’Educació va considerar els resul-
tats previsibles i «molt semblants  
en les dues proves». Aquesta apreci-
ació és compartida pels experts, que 
apunten com a possible causa de les 
deficients habilitats en lectura di-
gital a un ús més baix de l’ordina-
dor a les escoles (només el 65,5% dels 
alumnes enfront del 74,2% de mitja-
na) i la falta de tutela i orientacions 
del professorat. En canvi, a casa els 
alumnes espanyols el fan servir tres 
dècimes per sobre de la mitjana.
 Alejandro Tiana, catedràtic de 

Teoria i Història de l’Educació de la 
UNED i pare de la vigent llei orgàni-
ca d’educació (LOE), va culpar dels 
resultats el fet que «la introducció 
de les tecnologies de la informació 
i de la comunicació és insuficient a 
les escoles, així com el seu ús comú 
com a eina d’ensenyament». «Els jo-
ves –va explicar– estan farts de llegir 
a internet i moure’s en xarxes soci-
als, s’ha avançat en la digitalització 
d’aules, però en l’ensenyament es fa 
un ús encara molt limitat de les tec-
nologies per a l’aprenentatge».
  Jorge Calero, catedràtic d’Eco-
nomia Aplicada de la Universitat de 
Barcelona (UB), va ressaltar que «una 
cosa és tenir un ordinador a casa per 
a oci i una altra de ben diferent uti-
litzar-lo per als estudis». Va conside-
rar rellevant que hi hagi gairebé un 
10% menys d’ús dels ordinadors a les 
aules. «Només els usos que es vincu-
len a una activitat al col·legi o a casa 
són rellevants per a l’aprenentatge», 
va defensar.
 
REDISSENYAR PROGRAMES / Per Calero, 
no n’hi ha prou d’omplir les aules 
d’ordinadors sinó que s’han de re-
dissenyar molts programes amb la 
participació de mestres i pares. «El 
problema –va lamentar– és que la 
crisi econòmica no millorarà la si-
tuació, ja que s’estan parant alguns 
dels programes de digitalització de 
les aules». 
  Enrique Roca, coordinador de 
relacions internacionals del Minis-
teri d’Educació, va destacar com a 
positiu que el 77% dels alumnes es-
panyols mostrin un rendiment de 
lectura mitjà o alt i va advertir que 
en la prova (realitzada el 2009) no 
s’hi han reflectit els efectes del pro-
grama Escola 2.0, destinat a millo-
rar les competències digitals de pro-
fessors i alumnes. H

500COREA DEL SUD

NOVA ZELANDA

AUSTRÀLIA

JAPÓ

HONG KONG

ISLÀNDIA

SUÈCIA

IRLANDA

BÈLGICA

NORUEGA

MITJANA OCDE

FRANÇA

ESPANYA 

HONGRIA

POLÒNIA

ÀUSTRIA

XILE

COLÒMBIA

FONT: Ministeri d’Educació

FRANCINA CORTÉS

568
539

537
521

537
515

519

515

520

533

512
500

510
497

509
496

507
506

500
503

475
480

368
413

468
494

466
500

459
470

435
449

499
493

494
496

LECTURA DIGITAL LECTURA IMPRESA

COMPARACIÓ DE LES MITJANES 
DE LECTURES DIGITAL I IMPRESA

MITJANA DE PUNTUACIÓ SOBRE 500

Els temps de crisi són propi-
cis per activar projectes innova-
dors que dormisquejaven en un 
calaix. Aquest és cas de la posa-
da en marxa de la xarxa d’antics 
alumnes de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB), inte-
grada per una comunitat de més 
de 150.000 professionals gradu-
ats a les seves aules des de la fun-
dació el 1969. 
 A imatge i semblança de les es-
coles privades de negocis que es 
mostren molt actives en aquest 
àmbit, i de les universitats ameri-
canes, que tenen en els seus exa-
lumnes una de les seves fonts de 
finançament, la UAB ha comen-
çat a buscar la complicitat dels 
seus titulats perquè recolzin no-
ves iniciatives i, en última instàn-
cia, arribin a contribuir econòmi-
cament a sostenir-les.
 La rectora de la UAB, Ana Ripoll, 
va presentar ahir un programa 
d’impuls a la investigació , dotat 
amb 250.000 euros, que pretén 
concedir un mínim de 10 subven-

cions entre el col·lectiu de 330 jo-
ves investigadors que treballen 
a la universitat. La novetat de la 
iniciativa està en el fet que els di-
ners sortiran d’un grup d’empre-
ses però també de la butxaca dels 
antics alumnes, que intervin-
dran, a més a més, en la selecció 
dels projectes mereixedors de la 
recompensa a través d’un consell 
assessor.
 La idea, que pretén ser el pre-
àmbul de la presentació en socie-
tat de la xarxa d’antics alumnes, 
prevista per a la tardor, compta 
amb el decidit suport d’il·lustres 
llicenciats de la UAB, que s’han 
prestat a apadrinar el programa 
Aposta, com ha estat batejat. En-
tre ells figuren el metge Bona-
ventura Clotet, la biòloga Anna 
Veiga, l’empresària Adriana Ca-
sademont, la directora de l’Obra 
Social de Catalunya Caixa Marta 
Lacambra i l’actual portaveu del 
Govern, Francesc Homs.

TORNAR EL QUE ES VA PROCURAR / El 
vicerector de Transferència Soci-
al i Cultural de la UAB, Bonaven-
tura Bassegoda, va explicar que 
es tracta d’impulsar entre els exa-
lumnes un tipus de vincle que, 
«més enllà de la xarxa relacio-
nal», empeny aquells «que han 
assolit l’èxit professional a aju-
dar la universitat», o sigui, a tor-
nar-li una petita part del que els 
ha procurat. H

ENSENYAMENT SUPERIOR

La UAB 
busca suport 
i recursos 
entre els seus 
exalumnes
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Un grup de titulats 

participa en un programa 

d’investigació
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MESURES ECONÒMIQUES DE XOC

Portugal suspèn el projecte 
de l’AVE entre Madrid i Lisboa

RAQUEL LÓPEZ TORIBIO
LISBOA

El nou Govern portuguès, encapça-
lat pel conservador Pedro Passos Co-
elho, va anunciar ahir la suspensió 
del projecte d’alta velocitat ferrovià-

Blanco diu que és una 
«mala decisió» i que 
demanarà explicacions 

ria que ha de connectar Lisboa amb 
Madrid, en el marc de les mesures 
d’austeritat encaminades a reduir la 
despesa pública per als pròxims tres 
anys, període en el qual Portugal re-
brà el préstec de 78.000 milions d’eu-
ros aprovat per la Unió Europea (UE). 
El recentment nomenat primer mi-
nistre ja s’havia mostrat partidari 
d’aquesta retallada, en un intent per 
anar «més enllà» de les mesures acor-

dades amb la Unió Europea a canvi 
del rescat.
 Malgrat que la suspensió del pro-
jecte podria ser «reconsiderada» en 
funció de noves condicions –és a dir, 
amb altres costos i calendaris–, se-
gons el document del programa de 
govern remès a l’Assemblea de la Re-
pública, el ministre espanyol de Fo-
ment, José Blanco, va lamentar la pa-
ralització i la va qualificar de «mala 

decisió». Blanco va recordar que es 
tracta d’una línia «prioritària» per 
a la UE i que compta amb fons euro-
peus, i va assegurar que demanarà 
explicacions a Lisboa.
 La suspensió d’aquest projecte 
clau per a Extremadura es confirma 
després d’anys d’incertesa i obsta-
cles econòmics en la part portugue-
sa –l’espanyola està molt avançada–,  
agreujats amb la crisi de deute pú-
blic que pateix el país des de fa més 
d’un any. Les obres en territori por-
tuguès es divideixen en dos trams. 
El primer, Lisboa-Poceirao, ja va ser 
ajornat l’any 2010. El segon, Pocei-
rao-Caia, ja va ser  adjudicat i el co-
mençament de les obres estava pre-
vist per a primers d’aquest any. Però 
no va ser així. H


