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Això suposa un primer problema: per comparar, hem de fer passar a tothom pel mateix tub. 
Mesurem només un tipus de coneixements i, des d’aquesta  perspectiva,  aquestes proves  
es converteixen en  un  instrument  per  a  l'homogeneïtzació  dels objectius dels centres. I 
això xoca de ple amb l’autonomia de centre i lògica de treball a través de projectes i 
objectius educatius. Si el que finalment s’avaluarà son resultats estandarditzats;  deixen  al  
professorat  el  dilema  de  decidir  per  quina  de les dues opcions orienten el seu treball.  

Per què diem que això introdueix una lògica mercantil al sistema educatiu?  

Perquè com que les proves externes estandarditzades són un instrument dissenyat 
bàsicament per permetre la comparació, els seus resultats s’estan utilitzant per prendre 
decisions de lògica competitiva. 

I això suposa un segon problema, perquè aquesta lògica competitiva està impregnant la 
presa de decisions de diferents agents: 

- Per una banda, impregna les decisions de les instancies planificadores quan 
aquestes relacionen (en un context de retallades) els resultats de les probes amb 
l’accés als recursos que tenen mestres i centres educatius. Es promou que els 
centres competeixin entre ells. 

- Per altra banda, impregna les decisions dels centres educatius. Perquè des 
d’aquesta lògica competitiva (no cooperativa) s’està organitzant la canalla en grups 
classe en funció dels resultats obtinguts en els resultats de les proves. Es promou els 
i les alumnes competeixin entre ells. 

- I finalment, impregna les decisions de les famílies. Perquè al permetre la comparació 
entre centres educatius (quins tenen un alumnat amb millor qualificació?) es promou 
una lògica competitiva (de mercat) entre les famílies a l’hora d’escollir escola pels 
seus fills (carregant-se de passada la cooperació entre centres i la funció 
cohesionadora del sistema educatiu). Es promou que les famílies competeixin entre 
elles. 

Però, per què diem que les proves externes estandarditzades no serveixen per 
avaluar? 

Perquè avaluar, per definició, implica tres coses: 

- En primer lloc, implica explorar si una determinada intervenció ha aconseguit obtenir 
uns resultats propers als que aquesta intervenció s’havia plantejat obtenir d’entrada. 

- En segon lloc, implica explorar fins a quin punt es pot afirmar que aquests resultats 
es deuen a la intervenció avaluada. 

- I en tercer lloc, l’avaluació sempre implica la generació d’una informació que permeti 
millorar. 

Les proves externes estandarditzades neixen amb un pecat original: no serveixen per a cap 
d’aquestes tres coses. 

- Si volem explorar si l’acció d’un sistema educatiu (un centre) ha aconseguit obtenir 
uns resultats propers als que aquest centre s’havia plantejat, les proves externes 
estandarditzades no serveixen. 

Els resultats educatius que es marca cada centre queden fixats en els Projectes 
Educatius de Centre. Aquí hi queden recollides les estratègies que cada centre 
considera més adients per aconseguir canvis  en  els  estudiants,  adaptant-se  a  
l'entorn  per  a  resoldre  problemes  o  reforçar  potencialitats específiques de la 
població amb la que els toca treballar. 

S'avaluen resultats estandarditzats que poden coincidir o no amb els objectius i  
amb el treball real del centre educatiu.  
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- Si volem explorar fins a quin punt es pot afirmar que els resultats observats es deuen 
a l’acció educativa del centre, les proves externes estandarditzades tampoc 
serveixen. 

Els exàmens externs estandarditzats no aconsegueixen (o no pretenen) explicar per 
què els resultats dels tests que proposen són diferents a cada centre. Per què uns 
centres aconsegueixen millors qualificacions que uns altres? És perquè els equips 
professionals d'uns centres són millors que uns altres? És perquè l'alumnat té més 
memòria en uns centres que en uns altres? O perquè ens uns centres es dediquen a 
preparar les proves millor que uns altres? És perquè en alguns barris els pares i 
mares tenen més temps per ajudar amb els deures? És perquè en alguns barris els 
nens i nenes participen de més extraescolars de reforç escolar?  

Els resultats que revelen no són atribuïbles als centres, ja que existeixen altres 
variables que també influeixen en els resultats, i que no estan controlades.  

 
- Si el que volem és utilitzar les proves externes estandarditzades per extreure 

informació que ajudi als centres a descobrir què poden fer millorar, tampoc 
podrem. 

Les proves estandarditzades tendeixen   a   avaluar   resultats   i   no   la   
intervenció,   és   a   dir,   les   activitats educatives que provoquen aquests resultats.   
Es  tracta  d'exàmens  a  estudiants,    no  d'avaluacions  de  centres  o  de  
polítiques educatives. NO són un instrument que permeti comprendre com  el  curs  
produeix  els  seus  efectes  i quines variables influeixen en l'eficàcia (els resultats). 
No permeten comprendre els mecanismes causals i comprendre aquests 
mecanismes és el primer pas per millorar-los. 

Els  tests  jutgen  les  escoles  però  no  les  doten  d'informació  per  comprendre 
els   fracassos   ni   els   èxits.   No   són   sistemes   útils   per   a   la   millora  
dels   centres, senzillament  perquè  no  ofereixen  informació  sobre  el  que  cal  
millorar.  

 


