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PRESENTACIÓ 
 

 

Aquest document inclou trenta-cinc preguntes extretes de la prova pilot de 
PISA 2015. Pertanyen a dos grups: les unitats estàtiques —que inclouen 
estímuls estàtics, textos, gràfics, taules i preguntes associades– i les unitats 
interactives —que inclouen estímuls interactius, textos, gràfics, taules i 
preguntes associades. 
 
El document és una traducció i adaptació de PISA 2015 Released field trial 
cognitive items, publicat per l’OCDE. El Consorci PISA posa a l’abast dels 
professionals de l’educació les preguntes alliberades d’avaluacions anteriors o 
de pilotatges perquè puguin ser utilitzades com a instruments d’aprenentatge a 
les aules. 
 
La col·lecció ‘Documents’ del Consell ha dedicat diversos volums als ítems 
alliberats de PISA: els números 02 i 03 i, més recentment, el número 26, amb 
ítems alliberats de competència científica, el número 27, amb ítems alliberats 
de competència matemàtica, i el número 28 amb ítems alliberats de 
competència en comprensió lectora. Els ítems alliberats continguts en aquest 
volum 30 són nous.    
 
 
Joan Mateo  
 
President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
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UNITATS D’AVALUACIÓ I RELACIÓ D’ÍTEMS ALLIBERATS 
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UNITAT 1: SÍNDROME DEL DESPOBLAMENT DELS RUSCOS 

 

PREGUNTA 1 

 

Resposta correcta: s’indica o suggereix que una flor no pot produir llavors 
sense  la pol·linització. 

  

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement  Contingut  – Sistemes vius 
Context Local/nacional – Qualitat mediambiental 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Resposta construïda 
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PREGUNTA 2  

 

Cada menú desplegable mostra tres opcions. Les opcions inclouen:  

- Despoblament dels ruscos d’abelles. 
- Concentració d’imidacloprid a l’aliment. 
- Immunitat de les abelles a l’imidacloprid. 

 
Resposta correcta: els investigadors van comprovar l’efecte de la 
concentració d’imidacloprid a l’aliment en el despoblament dels ruscos 
d’abelles. 
 
 
Competència Avaluar i dissenyar investigacions científiques 
Coneixement  Procedimental 
Context Local/nacional – Qualitat mediambiental 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 3 

 

Resposta correcta: els ruscos exposats a una concentració més alta 
d’imidacloprid tendeixen a despoblar-se abans. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement  Procedimental 
Context Local/nacional – Qualitat mediambiental 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 
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PREGUNTA 4 

 

 
Resposta correcta: es formula una hipòtesis per explicar el despoblament en 
els ruscos que actuen com a grup de control. Per exemple, s’indica que la 
causa del despoblament és una altra o bé que els ruscos del grup de control no 
estaven ben protegits de l’exterior. 

 

 

 

 

 

  

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement  Contingut – Sistemes vius 
Context Local/nacional – Qualitat mediambiental 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Resposta construïda 
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PREGUNTA 5 

 

 
Resposta correcta: es va trobar ADN que no era de les abelles a les cel·les de 
les abelles. 

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement  Contingut  – Sistemes vius 
Context Local/nacional – Qualitat mediambiental 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 
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UNITAT 2: COMBUSTIBLES FÒSSILS 
 

PREGUNTA 1 

 

 
Resposta correcta: les plantes utilitzades per als biocombustibles absorbeixen 
CO2 de l’atmosfera a mesura que creixen. 

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement  Contingut – Sistemes físics 
Context Global – Recursos naturals 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 
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PREGUNTA 2 

 

 
Resposta correcta: 

- Perquè el petroli allibera més energia que l’etanol al mateix cost. 
- La utilització d’etanol comporta una reducció de les emissions de CO2, 

aquest fet és un avantatge mediambiental respecte de la utilització de 
petroli. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement  Procedimental 
Context Local/nacional – Recursos naturals 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Resposta construïda 
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PREGUNTA 3 

 

 
Resposta correcta: segons les dades que es mostren al gràfic, 
l’emmagatzematge de CO2 en l’oceà  a major profunditat aconsegueix  millors 
taxes de retenció al llarg del temps que si s’emmagatzema a menor profunditat.  

 
Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Global – Recursos naturals 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de la pregunta Resposta construïda 
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UNITAT 3: ERUPCIONS VOLCÀNIQUES 
 

PREGUNTA 1 

 

 
Resposta correcta: D, sobre el nord d’Europa. 

 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement  Procedimental 
Context Global – Perills 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 

 

 

 

 

 

La pregunta 2 no s’inclou entre els ítems alliberats.  
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PREGUNTA 3 

 

 
Resposta correcta: segons les dades del gràfic, s’assenyala que el 
percentatge de radiació solar que arriba a la superfície terrestre disminueix 
després de les erupcions volcàniques més importants, i s’elabora una 
explicació indicant que les emissions volcàniques reflecteixen o absorbeixen la 
radiació solar. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement  Contingut – Sistemes de la Terra i l’espai 
Context Global – Perills 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Resposta construïda 
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PREGUNTA 4 

 

 
Resposta correcta: un efecte lleu perquè els volcans emeten poc CO2 en 
comparació amb altres fonts. 

 
Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Global – Perills 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 
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UNITAT 4: L’EXTRACCIÓ D’AIGUA SUBTERRÀNIA I ELS TERRATRÈMOLS 

PREGUNTA 1 

Resposta correcta: s’elabora una explicació indicant que el moviment de les 
plaques tectòniques acumula tensió i/o que la roca o la terra que es mou en 
direccions diferents s’atura per la fricció en una falla.

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes de la Terra i l’espai 
Context Local/nacional – Perills 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Resposta construïda 
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PREGUNTA 2 

Resposta correcta: El punt de més risc de terratrèmol és el “D”, en el 
diagrama, seguit de “B”,”C” i finalment “A”, que té menys risc perquè presenta 
el menor nivell de pressió. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement Procedimental 
Context Local/nacional – Perills 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de la pregunta Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 3 

Resposta correcta: el moviment al llarg de la falla va ser més gran en aquelles 
zones on el bombament causava la major pressió. 

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes de la Terra i l’espai 
Context Local/nacional – Perills 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de la pregunta Opció múltiple simple 
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PREGUNTA 4 

Resposta correcta: 

- Hi ha alguna falla en l’escorça d’aquesta regió? 
- L’escorça d’aquesta regió està subjecta a pressió per causes naturals? 

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes de la Terra i l’espai 
Context Local/nacional – Perills 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Opció múltiple complexa 
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UNITAT 5: CENTRAL ELÈCTRICA «BLAVA» 

Vista amb la lupa: 
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PREGUNTA 1 

Resposta correcta: punt 2  i punt 4. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes físics 
Context Local/nacional – Fronteres de la ciència i la tecnologia 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de la pregunta Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 2 

Vista amb la lupa: 

Les tres opcions del menú són: augmenta, disminueix i roman igual. 

Resposta correcta: a mesura que les molècules travessen la membrana, la 
concentració de sal al contenidor d’aigua dolça augmenta i la concentració de 
sal al contenidor d’aigua salada disminueix. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement Procedimental 
Context Global – Fronteres de la ciència i la tecnologia 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 3 

Les quatre opcions del menú desplegable són: energia gravitacional, energia 
potencial, energia cinètica i energia elèctrica. 

Resposta correcta: la turbina i el generador transformen l’energia cinètica en 
energia elèctrica. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes físics 
Context Local/nacional – Fronteres de la ciència i la tecnologia 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de la pregunta Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 4 

Resposta correcta: s’indica que les centrals elèctriques que cremen 
combustibles fòssils danyen el medi ambient més que la nova central elèctrica 
o bé s’assenyala una característica de la nova central elèctrica que mostra un
dany mediambiental menor. 

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes físics 
Context Global – Fronteres de la ciència i la tecnologia 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Resposta construïda 
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UNITAT 6: ULLERES AJUSTABLES 
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PREGUNTA 1 

Resposta correcta: perquè sigui més fàcil veure objectes que es troben a 
diferents distàncies. 

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes vius 
Context Personal – Salut i malaltia 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 
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PREGUNTA 2 

Les dues opcions del primer menú desplegable són: l’exterior i l’interior. 
Les dues opcions del segon menú desplegable són: més gran i més petita. 

Resposta correcta: quan s’afegeix líquid a una lent plana, els costats de la 
lent es corben cap a l’exterior perquè la força total que exerceix el líquid sobre 
els costats de la lent és més gran. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes físics 
Context Personal – Fronteres de la ciència i la tecnologia 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de la pregunta Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 3 

Les dues opcions dels menús desplegables són: propers i llunyans. 

Resposta correcta: afegir líquid a la lent fa que els objectes llunyans es vegin 
desenfocats. Extreure líquid de la lent fa que els objectes propers es vegin 
desenfocats. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Personal – Fronteres de la ciència i la tecnologia 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de la pregunta Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 4 

Resposta correcta: 

- +2 Afegir-hi tot el líquid. 
- +1 Afegir-hi una mica de líquid. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Personal – Fronteres de la ciència i la tecnologia 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de la pregunta Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 5 

Resposta correcta: -1  Extreure una mica de líquid. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Personal – Fronteres de la ciència i la tecnologia 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de la pregunta Opció múltiple simple 
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UNITAT 7: CÓRRER QUAN FA CALOR 
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PREGUNTA 1 

Les dues opcions del primer menú desplegable són: la deshidratació i el cop de 
calor. 
Les tres opcions del segon menú desplegable són: el volum de suor, la pèrdua 
d’aigua i la temperatura corporal. 

Resposta correcta: el perill per a la salut del corredor que suposa córrer en 
aquestes condicions és la deshidratació. Això ho indica la pèrdua  d’aigua del 
corredor després de córrer durant una hora. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Personal – Salut i malaltia 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de la pregunta Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 2 

Resposta correcta: beure aigua reduiria el risc de deshidratació però no el cop 
de calor (fila 1: beure aigua “No”; fila 2: beure aigua “Sí”; en les duess files la 
temperatura de l’aire és de 35°C  i la humitat de l’aire és del 60%). 

Competència Explicar fenòmens científicament 
Coneixement Contingut – Sistemes vius 
Context Personal – Salut i malaltia 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 
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PREGUNTA 3 

Resposta correcta: 

- El volum de suor augmenta (una fila inclou una temperatura menor que 
l’altra, i les dues una humitat de l’aire del 60%). 

- S’indica que la suor és un mecanisme que utilitza el cos per tal de 
rebaixar la temperatura com una raó biològica de l’augment de suor a 
temperatures elevades. 

Competència Avaluar i dissenyar recerca científica 
Explicar fenòmens científicament 

Coneixement Procedimental 
Contingut – Sistemes vius 

Context Personal – Salut i malaltia 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 

Resposta construïda 
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PREGUNTA 4 

Resposta correcta: 

- 35°C (files: 35°C temperatura de l’aire i 40% humitat de l’aire; 40°C 
temperatura de l’aire i 40% humitat de l’aire). 

- S’ha d’explicar que si s’eleva la temperatura a 40°C amb una humitat de 
l’aire del 40%, es pot patir un cop de calor. 

Competència Avaluar i dissenyar recerca científica 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Personal – Salut i malaltia 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de la pregunta Resposta construïda 
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PREGUNTA 5 

Resposta correcta: 

- Perillós (fila 1: 40% humitat de l’aire a 40°C i “Sí” en “Beu aigua”; fila 2: 
60 % humitat de l’aire a 40°C i “Sí” en “Beu aigua”. 

- El corredor patirà un cop de calor tant amb una humitat de l’aire del 40% 
com del 60% a una temperatura de l’aire de 40°C, tot i beure aigua i, per 
tant, córrer amb una humitat de l’aire del 50% en les mateixes 
condicions serà perillós. 

Competència Avaluar i dissenyar recerca científica 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Personal – Salut i malaltia 
Demanda cognitiva Nivell alt 
Format de la pregunta Resposta construïda 
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UNITAT 8: CASA DE BAIX CONSUM 
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PREGUNTA 1 

Resposta correcta: negre (el consum més alt d’energia en aquesta 
temperatura), vermell (mitjà) i blanc (el més baix). En les tres files s’ha de 
mantenir la temperatura exterior constant de 40°C en cadascun dels tres colors. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement Procedimental 
Context Local/nacional – Recursos naturals 
Demanda cognitiva Nivell baix 
Format de l’ítem Resposta construïda 
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PREGUNTA 2 

Les dues opcions del menú desplegable són: més i menys. 

Resposta correcta: 

- A 10°C, una casa amb la teulada blanca utilitza més energia que una 
casa amb la teulada negra (fila 1: teulada blanca; fila 2: teulada negra; 
en les dues files la temperatura exterior de 10°C). 

-  S’indica o suggereix que la llum solar és una font d’energia o de calor, i 
que la teulada negra absorbeix més radiació solar que la blanca. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Explicar fenòmens científica 

Coneixement – Sistemes Procedimental 
Contingut – Sistemes físics 

Context Local/nacional – Recursos naturals 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de l’ítem Opció múltiple simple 

Resposta construïda 
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PREGUNTA 3 

Les dues opcions dels menús desplegables són: més alt i més baix. 

Resposta correcta: 

- A  10°C  o menys, una casa amb la teulada vermella té un consum 
d’energia més baix que una casa amb la teulada blanca. 

- A  20°C  o més, una casa amb la teulada vermella té un consum 
d’energia més alt que una casa amb la teulada blanca. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement – Sistemes Procedimental 
Context Local/nacional – Recursos naturals 
Demanda cognitiva Nivell mitjà 
Format de la pregunta Opció múltiple complexa 
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PREGUNTA 4 

Resposta correcta: quan la diferència entre la temperatura exterior i la 
temperatura interior augmenta, el consum d’energia augmenta. 

Competència Interpretar dades i proves científicament 
Coneixement – Sistemes Contingut – Sistemes físics 
Context Local/nacional – Recursos naturals 
Demanda cognitiva Nivell alt 
Format de la pregunta Opció múltiple simple 


