
INFORME PISA 2012
RESULTATS GLOBALS I RESULTATS DEL RAMIS

a) Dades de participació: alumnat nascut  el 1996, independentment del curs en què 
es trobava.

Curs Percentatge
alumnat IB

4t d’ESO 59,5%
3r d’ESO (inclou diver) 26,7%

2n d’ESO 13,8%

Als 15 anys, el 40% de l’alumnat ha repetit algun curs:
20% a ESO, 10% a EP  i 10% a ESO i EP.

b) 65 països participants: OCDE (25 països europeus, Canadà, EUA, Mèxic, Xile, 
Israel, Japó, Corea del Sud, Austràlia i Nova Zelanda) + 11 països europeus, 10 
americans, 2 africans, 6 d’Àsia Central i 11 de l’Orient mitjà i pròxim.

c) Competències avaluades: matemàtiques, lectura i ciències.

RENDIMENT GLOBAL

Comprensió
lectora

Competència
matemàtica

Competència
científica

Mitjana OCDE 496 494 501

Mitjana UE 489 489 497

Espanya 488 484 496

IES Ramis 492 503 526

Menorca 484 491 495

Illes Balears 476 475 483

Menorca només contribueix amb 11,6% als resultats globals d’IB, Mallorca amb un 72,8% i
Eivissa amb un 15,6%. Els resultats d’Eivissa són inferiors als de Mallorca.



Comparativa amb altres centres de Balears.
54 centres avaluats, 32 públics i 22 privats. 6 de Menorca

• LECTURA: posició 22; 5è de centres públics; 2n de Menorca

• MATEMÀTIQUES: posició 13; 3r de centres públics; 2n de Menorca

• CIÈNCIES: posició 7; 2n de centres públics; 1r de Menorca



LECTURA

La puntuació en lectura d’Espanya és molt baixa respecte a països com Japó i Finlàndia, i
clarament inferior a altres països europeus con Alemanya i França. No obstant, hi ha

comunitats espanyoles amb puntuacions molt semblants a les europees. Balears té un nivell
baix, Menorca no tant, i el Ramis està un poc per damunt de la mitjana espanyola.

MATEMÀTIQUES

Espanya obté una puntuació bastant baixa en matemàtiques si la comparam amb països com
Japó, Finlàndia o Alemanya. Hi ha comunitats autònomes amb alumnes amb molt bon nivell
matemàtic. Menorca té un nivell semblant a França i a Catalunya, per damunt de la mitjana
espanyola. El Ramis obté una puntuació semblant a Madrid, que és de les comunitats amb

millors resultats.



CIÈNCIES

En ciències també destaquen Japó, Finlàndia i Alemanya. Espanya obté una puntuació
semblant a França. Hi ha comunitats autònomes amb alumnat amb bon nivell científic i d’altres
(Catalunya, Andalusia i Balears, per ex.) amb nivell baix. Menorca es situa a nivell d’Espanya i

el Ramis per damunt del nivell alemany (?).


