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RESUM 
 

ANÀLISI DE LA PERCEPCIÓ QUE TENEN ELS ESTUDIANTS DE 
SECUNDÀRIA SOBRE ELS PRODUCTES ECOLÒGICS I COM  

INFLUEIX L’ENSENYAMENT EN LA SEVA PERCEPCIÓ 

Cada cop es troben a les prestatgeries de les botigues i supermercats més productes 
etiquetats com a ecològics «ECO», un prefix que pretén donar-los un valor afegit. 
Tanmateix, pel que fa al seu contingut nutritiu sovint no difereixen substancialment dels 
que no duen aquest qualificatiu. No obstant això, la percepció social és ben diferent. En 
general, una part significativa de la població consideren que els productes etiquetats com 
a ecològics són millors que els altres, malgrat que sovint se’n desconeix el motiu. De la 
mateixa manera, generalment els productes etiquetats com a ecològics tenen poc a o gens 
a veure amb l’ecologia com a disciplina científica, malgrat que el desconeixement de la 
ciència ecològica dugui a pensar que sí. 

L’objectiu de la tesi és conèixer la percepció que té l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat sobre els productes etiquetats com ecològics, i com aquest 
aprenentatge condiciona, o no, la percepció futura sobre aquests productes.  

L’obtenció de dades ha combinat la metodologia quantitativa en base a una enquesta 
realitzada a 6.500 alumnes de secundària de totes les comarques Catalunya i la 
metodologia qualitativa basada en 170 entrevistes a professorat de ciències 
experimentals de diferents instituts del territori català. La recollida de dades es va 
realitzar durant els anys 2015 i 2016.  

D’una banda, els qüestionaris han permès valorar la percepció sobre els productes 
ecològics respecte els seus coneixements en ecologia, la seva valoració, el seu consum i 
els seus hàbits, considerant els factors intrínsecs i extrínsecs al context educatiu: la 
demarcació on viuen, el nivell d’estudis dels pares, el sexe, la naturalesa del centre i el 
nivell educatiu. D’altra banda, les entrevistes es realitzen per contrastar la percepció 
obtinguda de les enquestes de l’alumnat, amb la opinió del professorat obtinguda de les 
entrevistes, per veure si ambdós grups d’estudi coincideixen. 

L’anàlisi de les dades dels alumnes s’estudien tant quantitativament -interrelacionant 
totes les variables i creuant les preguntes dels diferents blocs per donar resposta als 
objectius i a la hipòtesi d’investigació-, com qualitativament -assignant una valoració 
numèrica a les respostes dels qüestionaris i de les entrevistes a fi d’obtenir unes 
categories que permeten establir i comparar els perfils obtinguts entre ambdós grups.  

A partir de les anàlisis esmentades es desenvolupen reflexions que es contrasten amb els 
antecedents i que poden ser útils per a qualsevol individu que es plantegi qüestions sobre 
aquest tema.  

Dels resultats obtinguts se n’extreuen conclusions que, en síntesi, indiquen que l’àmbit 
territorial no influeix en la percepció envers la cultura ecològica de l’alumnat, que el 
coneixement de l’ecologia augmenta conforme es progressa acadèmicament i que el 
nivell acadèmic dels pares influeix molt significativament en les percepcions i intencions 
futures dels alumnes, tant en hàbits com en consum.   
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ABSTRACT 

HIGH-SCHOOL STUDENT PERCEPTION ANALYSIS ON ECOLOGICAL 
PRODUCTS AND ON HOW THE TEACHING SYSTEM  

INFLUENCES ON THEIR PERCEPTION. 

It is a growing trend to find in the grocery shops and supermarket shelves more 
and more products labeled as ecological product “ECO”, a prefix used with the intention 
to give a certain added value to the product. Nevertheless, their nutritive content seldom 
substantially differ from those products which are not marked with this qualifier. These 
are, however, socially perceived in quite different manner. Generally speaking, a 
significant part of the population consider that the products labeled as ecological are 
better than the other ones, despite usually not knowing the reason behind such criteria. 
Similar to this, it is common that the eco-labeled products do not have any similitude to 
what the actual ecology as a scientific discipline postulates, even though, due to the 
miscomprehension of this science, it leads to think they actually do.   

This thesis aims to understand the perception that high-school students have over 
the ecological products as to evaluate how this learning can influence on the future 
perception of these products.  

Data collection has been performed through a quantitative methodology, based 
on a survey done to 6.500 high-school students from all Catalan regions, and through a 
qualitative methodology, by interviewing 170 science teachers from different Catalan 
high-schools. Data was collected during 2015 and 2016.  

Data analysis indicate that regional factors do not have any incidence on how 
students perceive the ecological culture, that the comprehension on ecology increases 
with the academic progress and that the academic level of the parents influences 
significantly on the perceptions and future intentions of the students, both on habits as 
on consumption.  
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GLOSSARI 

Alfabetització científica: Es refereix a l'apropiació de coneixements, habilitats i 
actituds bàsiques respecte de la ciència, la tecnologia i les seves relacions amb la societat, 
que permeti als ciutadans i ciutadanes comprendre els efectes de les tecnociències en les 
seves vides i en el medi ambient, per tal que puguin tenir una participació responsable 
en els debats i en la presa de decisions sobre els assumptes importants de les seves vides 
i la seva societat (Losada, 2010). 

Artificial: Produït per l’activitat humana (antròpic), que no és natural. 

Biodiversitat: Diversitat biològica en totes les seves formes, nivells i combinacions. 
Diversitat d’un medi determinada per la variació genètica de cadascuna de les espècies 
que hi viuen i per la varietat d’espècies, comunitats i biomes que hi ocorren. 
La biodiversitat s’expressa quantitativament mitjançant l’índex de biodiversitat. 

Cadena tròfica: Conjunt de relacions de producció i d’obtenció d’aliments que 
s’estableix entre les diferents espècies d’un ecosistema, esp. quan es consideren 
limitades, per simplificació, a les relacions lineals entre un nombre petit de nivells tròfics, 
cadascun dels quals obté aliments de l’immediatament inferior i en cedeix a 
l’immediatament superior. En la pràctica, aquesta simplificació no es produeix mai, i les 
relacions tròfiques entre els organismes d’un ecosistema són més complexes; una 
mateixa espècie pot pertànyer a més d’un nivell tròfic, i, d’aquests, n’hi pot haver 
diversos. En aquests casos més complexos, se sol parlar de xarxa tròfica o xarxa 
alimentària (veure definició al final del glossari). 

Cultura ecològica: Conjunt de coneixements que l’alumnat posseeix com a fruit de 
l’educació rebuda a casa, en el seu entorn més proper i a l’escola. Els components de la 
cultura ecològica en el context d’estudi de la tesi són les percepcions, els coneixements, 
les actituds i els comportaments, envers els productes ecològics i el reciclatge. 

Currículum: El currículum és el conjunt dels objectius, continguts, metodologies i 
criteris d’avaluació de les diferents matèries, conjuntament amb la contribució de la 
matèria a l’adquisició de les competències bàsiques. És el document marc del Pla 
d’estudis. 

Ecologia: Part de la biologia que estudia la interacció de les éssers vius els uns amb els 
altres i també amb el medi en què viuen, mitjançant la descripció del conjunt dels 
organismes i les característiques del medi, i l’anàlisi de les relacions causals que aquestes 
característiques tenen en la composició dels conjunts d’organismes a partir dels 
bescanvis de matèria i energia que es produeixen dins una comunitat natural. Segons el 
tipus d’organisme estudiat, es distingeix, ecologia animal, vegetal, marina, etc. 

Ecologisme: Corrent ideològic que vol assolir un nou ordre social basat en els principis 
de l’ecologia. 

Medi: Entorn en què s’esdevé l’existència d’un ésser viu o d’una comunitat. El medi 
comprèn tots els factors que influeixen en el desenvolupament d’un organisme, llevat del 
factor genètic. Es distingeixen diferents tipus de medi: aeri, aquàtic, terrestre, urbà, etc. 
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Natural: Produït per la natura, no antròpic. 

Opinió: Manera de jutjar sobre una qüestió, concepte que hom té d’una cosa 
qüestionable. 

Orgànic: Relatiu o pertanyent a un òrgan o a un sistema d’òrgans. Relatiu o pertanyent 
als éssers organitzats. Que deriva dels éssers organitzats. 

Percepció: Acció de percebre. Rebre impressions, obtenir coneixença (de quelcom) per 
mitjà dels sentits. 

Petjada ecològica: La petjada ecològica (de l'anglès ecological footprint) és un 
indicador de l'impacte ambiental generat per la demanda humana que es fa dels recursos 
existents en els ecosistemes del planeta, relacionant-la amb la capacitat ecològica de la 
Terra de regenerar els seus recursos. Aquesta es defineix com el total de superfície 
ecològicament productiva necessària per produir els recursos consumits per un ciutadà 
mitjà d'una determinada comunitat humana, així com la necessària per absorbir els 
residus que genera, independentment de la localització d'aquestes superfícies. 

Producció Agrària Ecològica (PAE): és un sistema d’obtenció de productes agraris 
i alimentaris que posa un especial èmfasi en la utilització de productes i tècniques al més 
naturals i sostenibles possibles, excloent-ne totes aquelles que potencialment poden 
malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient en què es realitza aquesta 
obtenció (Descombes et al., 2006). 

Producte Ecològic (ecoproducte): Producte que té un cicle de vida amb menys 
impacte ambiental. La concepció del producte ecològic planteja una forma alternativa de 
produir i consumir, que comença a partir del moment en què s’escullen les matèries 
primeres, passant per la manera de transformar-les i de presentar-les, els mètodes i les 
vies de distribució i, finalment, per la destinació final que li dóna el consumidor. 

Reciclar: Processar un material o un objecte usat perquè pugui ser utilitzat de nou. 

Reciclatge: Conjunt d’operacions destinades a transformar els residus en matèries 
secundàries que es reintrodueixen en el procés productiu. 

Sensibilització: Dotat de sensibilitat. Capaç d’ésser percebut pels sentits. Que 
fàcilment es deixa dur pels sentiments. Que es modifica segons els agents o les influències 
exteriors. 

Xarxa tròfica: Circulació de recursos energètics (o alimentaris) en un ecosistema. Es 
considera que la xarxa tròfica és un conjunt de cadenes tròfiques interrelacionades. 

Totes les definicions que no estan implícitament citades han estat extretes dels diferents 
diccionaris de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, 2006; IEC, 2007; DIEC2, 2017).  
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ 

1.1. Estructura de l’estudi presentat en aquesta tesi  

En el present apartat es descriu breument el contingut de cadascun dels nou 
capítols que formen la present tesi doctoral:  

En el primer capítol, “Introducció” es descriu el context, es posa de manifest la 
preocupació social pel medi ambient, els hàbits de vida saludables, el gran volum de 
residus que es generen, entre d’altres. Fruit d’aquesta presa de consciència i en resposta 
al debat mediambiental existent, la creixent sensibilitat mediambiental de la gent ha 
portat a l’aparició dels productes anomenats ecològics. Tot seguit es defineixen els 
termes ecologia, ecologisme i producte ecològic. A continuació s’exposen la motivació 
que a dut a realitzar el present estudi i el darrer apartat l’ocupen els antecedents. S’ha 
realitzat un anàlisi exhaustiva dels elements marc de la present investigació. Aquest és 
un capítol contextual, en el qual es pretenen descriure el context i les bases del tema 
d’estudi, cal destacar que aquest és un tema innovador, sense gaires estudis previs 
relacionats directament amb el tema.  

En el segon capítol anomenat “Marc teòric”, es presenta la fonamentació 
teòrica. Aquest capítol s’ha dividit en tres apartats. El primer duu per títol Percepció i 
contextualització social de la “cultura ecològica” a Catalunya, on es fa un recorregut 
molt sintètic pel context social general on s’insereix la recerca i en quina posició es troba 
Catalunya a nivell global. El segon apartat, L’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat 
d’aquesta “cultura ecològica” i la relació d’aquests amb l’educació científica fa un pas 
més a la concreció de conèixer la percepció de la cultura ecològica pels estudiants de 
secundària. Es vol conèixer si existeix una relació entre l’ensenyament curricular i la 
concepció dels estudiants de secundària, aquí és on s’immergeix la tesi en el quart capítol. 
Per fer-ho possible, en el segon capítol es descriuen els currículums actuals i s’especifica 
en quins cursos de les tres etapes educatives -educació primària, educació secundària 
obligatòria i batxillerat- l’alumnat els treballa. En el darrer apartat, Percepció del 
professorat envers els coneixements en ecologia de l’alumnat de secundària, s’exposen 
les opinions dels docents a partir de la bibliografia consultada d’altres estudis educatius 
realitzats. En aquest camp d’estudi en concret, la bibliografia és molt limitada, per 
contra, existeixen nombrosos estudis de la percepció social a nivell autonòmic, estatal i 
fins i tot mundial de l’opinió dels docents i dels alumnes, s’han utilitzat i correlacionat 
els resultats d’aquests altres estudis també relacionats amb l’educació científica.  

Un cop definit el marc conceptual s’entra en el tercer capítol “Disseny de l’estudi”, 
aquest inclou l’objectiu, les hipòtesis i la pregunta d’investigació, així com les fases 
d’investigació de la tesi doctoral que es descriuen sintèticament. 

En el quart capítol titulat “Metodologia utilitzada”, s’explica la metodologia 
emprada pròpiament en la investigació, que ha buscat una complementarietat entre el 
mètode quantitatiu i el mètode qualitatiu.  Per a cadascuna de les fases, es descriuen i 
s’adjunten els instruments emprats en la recollida de dades -l’instrument principal 
(l’enquesta) i l’instrument secundari (l’entrevista)-, tant en la part quantitativa, com en 
la part qualitativa.  
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Els dos següents capítols van estretament lligats. El cinquè titulat “Resultats” 
s’inclou tota l’anàlisi de dades, aquí es comenta i descriu de forma exhaustiva els resultats 
obtinguts en l’anàlisi estadística i en les relacions. El sisè capítol anomenat “Discussió 
dels resultats”, es discuteixen els mateixos, es comença amb una síntesi dels resultats i 
després es discuteixen seguint els apartats i l’ordre seguit al llarg de tota la tesi.  

En el setè capítol “Conclusions”, es presenten les conclusions generals de l’estudi, 
aquí es relaciona l’objectiu amb els resultats obtinguts tant en el treball de camp com en 
el treball de gabinet. 

El vuitè capítol “Limitacions i prospectiva de l’estudi”, s’expliquen els 
problemes i les limitacions que han sorgit durant l'estudi, i les prospectives que han 
sorgit en la investigació realitzada. S’exposa en quins altres camps o contextos es podria 
aplicar un estudi semblant, els beneficis que aquest comportaria, etc. Finalment aquest 
capítol es tanca amb la prospectiva de la investigació que consisteix en apuntar els 
interrogants o les noves línies de recerca o investigació suggerides a partir dels resultats 
obtinguts en la present investigació. 

La tesi finalitza amb el capítol “Referències”, en el qual es citen els articles –tant 
científics com divulgatius-, els llibres, les tesis i d’altres manuscrits consultats així com 
les diferents pàgines webs consultades al llarg de la realització del present estudi 
d’investigació educativa. 

Degut a la seva gran extensió, en el cd adjunt al manuscrit s’inclouen en format digital 
els annexos a més d’una còpia del present document digital. L’annex 1 inclou el 
qüestionari traduït al castellà així com les respostes obtingudes de les dades de camp:  

Annex 1: Instrument de recollida d’informació 

1.1. Respostes del qüestionari passat a l’alumnat de secundària.  

1.2. Model del qüestionari passat a l’alumnat en castellà.  

L’annex 2, està format per les entrevistes realitzades al professorat de secundària: 

Annex 2: Instrument de recollida d’informació 

2.1. Respostes de les entrevistes passades al professorat de secundària.  

El tercer annex inclou les taules estadístiques utilitzades:  

Annex 3: Taula distribució Khi-quadrat utilitzada. Arxiu en format pdf. 

En el quart es presenten les dades quantitatives obtingudes a partir de l’explotació i 
separació i en el cinquè les qualitatives: 

Annex 4: Dades estudi quantitatiu 

4.1. Dades quantitatives obtingudes a partir de l’explotació i separació.  

Annex 5: Dades estudi qualitatiu 

5.1. Dades qualitatives obtingudes i codificades. 
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1.2. Introducció 

El desenvolupament de la societat moderna, des del punt de vista demogràfic, 
tecnològic i econòmic, ha comportat, sens dubte una important millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans i dels pobles en general, però també ha tingut uns efectes negatius 
sobre l’entorn i els recursos naturals de què depenem i que han d’assegurar el futur de 
les properes generacions. Des de fa unes dècades, la preocupació social per respectar el 
medi ambient (canvi climàtic, forat de la capa d’ozó, desgel dels casquets polars, pèrdua 
de biodiversitat, generació de grans volums de residus...) i la difusió a través dels mitjans 
de comunicació i en les xarxes socials, ha fet que la població prengui consciència de què 
cal cuidar el nostre entorn (Odum, 1998; Manzini i Bigues, 2000).  

El volum de residus que la societat genera i la progressiva manca o dificultat 
d’extracció de matèries primeres són dos problemes mediambientals existents. No 
podem seguir simplement consumint recursos il·limitadament i al final posar-los 
l’etiqueta de residus i quedar-nos tan amples. S’ha d’establir un pont entre la utilització 
dels recursos i el seu consum. I, com ensenya molt bé la mateixa natura, aquest pont és 
el reciclatge (Terradas, 1987; Reales, 1991).   

Aquesta consciència social i el fet de què sovint els mitjans de comunicació i les 
xarxes socials s’han encarregat de fer-ne la divulgació, ha permès influir en la percepció 
social i s’han aprofitat aquests canals com a estratègies comercials o fer-ne publicitat 
quan ha interessat. Aquí neix la “moda eco (ecològica)”, una tendència que no sempre 
segueix la disciplina científica, sinó que pot estar distorsionada i sovint hom no sap 
diferenciar ecologia com a ciència, de l’ecologisme com a tendència sociopolítica. Quan 
un individu veu el prefix ecològic o bé procedent d’agricultura ecològica en un producte, 
el màrqueting pot influir i es relaciona amb que és natural i millor, encara que sovint no 
se sap verbalitzar el motiu des d’un punt de vista científic.  

Així, en primer lloc es vol conèixer la percepció dels adolescents envers els 
productes ecològics i, en segon lloc, els hàbits dels alumnes en reciclatge i si existeix 
relació entre aquest hàbit i la percepció dels productes ecològics, ja que sembla lògic 
pensar que l’entorn influeix molt (Dewitt, Archer i Osborne, 2014), però fins quin punt? 
Canvia la percepció dels adolescents amb el que aprenen a l’escola i a l’institut?  

Per començar a centrar les idees i els conceptes que seran tractats en el decurs de 
la present tesi, s’ha considerat oportú deixar clars alguns conceptes i definicions.  

En antropologia existeix l’ecologia cultural1, però es va trobar més adequat el 
concepte “cultura2 ecològica3”, definit per Pérez-Díaz y Rodríguez (2016). Aquests 
analistes socio-polítics, defineixen el concepte de cultura ecològica com un <<enfocament 
apropiat per a una exploració sociològica i educativa d'aquesta temàtica, doncs podia 
inspirar nous arguments per a la reflexió>>. 

                                                            
1 ecologia cultural: Estudi dels processos mitjançant els quals una societat s’adapta al medi físic que l’envolta. 
2 cultura: Conjunt de les coneixences literàries, històriques, científiques o de qualsevol altra mena que hom posseeix 
com a fruit de l’estudi, de les lectures, de viatges, d’experiència, etc. (DIEC2, 2017) 
3 Cultura ecològica: Va sorgir com un enfocament apropiat per a una exploració sociològica i educativa d'aquesta 
temàtica, doncs podia inspirar nous arguments per a la reflexió. (Víctor Pérez-Díaz Juan Carlos Rodríguez, 2016) 
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A partir d’aquí s’utilitzarà aquest terme, donat que obvia una mica el concepte de 
consciencia, percepció o a una acció social determinada... S’usa “cultura ecològica” per 
englobar l’estudi i referir-se a “la percepció i/o consciència dels estudiants de secundària 
sobre els productes ecològics i envers el reciclatge”, donat que cultura no porta tant a 
pensar en opinió, actuació... així doncs al llarg del present document s’utilitza el terme 
“cultura ecològica”, ja que dóna peu a la reflexió i exploració educativa.  

La cultura ecològica té una dimensió cognitiva, una dimensió afectiva, una 
dimensió conativa o intencional i una dimensió activa, i alhora, totes aquestes tenen un 
caràcter individual i col·lectiu. És obvi que l’entorn més proper i els coetanis més 
pròxims, la pròpia família i els amics més pròxims principalment modelin aquest entorn  
en més o menys intensitat, poden reflectir en les percepcions, en els coneixements i 
inclús en les actituds dels adolescents, així com també els seus comportaments (Pérez i 
Rodríguez, 2016).  

Un cop definida i entesa la terminologia “cultura ecològica”, cal tenir present que 
el terme “ecològic” fa referència a un procés i no a un producte. Un procés es defineix 
com una successió predeterminada de fases que es repeteixen regularment en un 
fenomen, en un procediment industrial, etc. Mentre que un producte és una cosa 
produïda, un guany, allò que en resulta d’alguna altra operació o d’alguna reacció. 

El diccionari de ciències ambientals, IEC (2006), defineix producte ecològic 
com un “producte que té un cicle de vida amb menys impacte ambiental. La concepció 
del producte ecològic planteja una forma alternativa de produir i consumir, que comença 
a partir del moment en què s'escullen les matèries primeres, passant per la manera de 
transformar-les i de presentar-les, els mètodes i les vies de distribució i, finalment, per 
la destinació final que li dóna el consumidor”. 

Cal tenir present també que ecologia i ecologisme són termes diferents. 
L’ecologia és defineix com “la part de la biologia que estudia la interacció dels éssers 
vius els uns amb els altres i també amb el medi en què viuen, mitjançant la descripció del 
conjunt dels organismes i les característiques del medi, i l'anàlisi de les relacions causals 
que aquestes característiques tenen en la composició dels conjunts d'organismes a partir 
de l'estudi dels bescanvis de matèria i d'energia que es produeixen dins una comunitat 
natural”, mentre que l’ecologisme es defineix com “el corrent ideològic que vol assolir 
un nou ordre social basat en principis extrets de l’ecologia” IEC (2006 i 2007). 

L’any 2001, el real decret del Ministeri de Medi Ambient (Alcaide, 2001) explica 
que el terme “ecològic” s’utilitza per diferenciar aquells productes que han seguit un 
procés de fabricació natural: sense pesticides, ni productes de síntesi química, ni 
additius, ni conservants i sense manipulació genètica. En canvi, deixa llibertat d’ús al 
terme biològic, doncs entén que el consumidor no identificava aquesta paraula com un 
mètode de producció natural. Fonts del Ministeri (Alcaide, 2001) expliquen també que 
la normativa europea reserva el mot “ecològic” per Espanya, Dinamarca i Suècia, el terme 
“biològic” per a Grècia, França, Itàlia, Portugal i Holanda. A Anglaterra s’utilitza el terme 
“orgànic” i a Alemanya tant “ecològic” com “biològic”. 

Donat que la producció ecològica encara és força reduïda i molt atomitzada, no 
existeixen grans mercats de referència. A l’àmbit espanyol cotitzen alguns productes 
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ecològics a la llotja de Talavera de la Reina i la llotja agropecuària de l’Ebre que serveixen 
en certa mesura de referència també per a les transaccions en origen dels productes 
catalans. A Catalunya, fa anys que la Llotja de Bellpuig inclou la cotització d’alguna 
espècie animal, però sense mostrar una activitat dinàmica, segons el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (2009) i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (2017). Aquests informes realitzen una comparativa de 
preus, en els productes agrícoles es presenten els cereals, per exemple, l’ordi. La 
cotització de l’ordi ecològic és de 19’56€/100kg, essent un 40% superior al preu 
convencional 13’93€/100kg en el mateix període. En la producció ramadera, per a la 
vedella ecològica s’obté un preu en pes viu de 250’20 €/100 kg, mentre que la 
convencional té un preu de 203’56€/100kg; el sobrepreu assolit és del 23%. 

Existeix una Xarxa d’Etiquetatge Ecològic Mundial (Global Ecolabelling 
Network, GEN). Aquesta associació no lucrativa d’organitzacions d’etiquetatge 
ambiental es va crear l’any 1994 a fi de millorar, promoure i desenvolupar l’etiquetatge 
de productes i serveis. Aproximadament tres quartes parts dels països que disposen de 
programes d’etiquetatge ecològic pertanyen a la GEN, i Espanya n’és un d’ells (Alcaide, 
2001).  

Des del punt de vista empresarial, les etiquetes ecològiques són considerades una 
bona estratègia de venda, donada l’acceptació de la societat, pels valors ambientals que 
hi ha o que hi hauria d’haver al darrere. Així doncs, sembla ser que la relació existent 
entre l’ecopreu4 i les emocions és significativa (Chamorro, 2003), tot i que sovint el  
mateix consumidor en desconeix el motiu (Salgado, 2009). Sovint el consumidor no sap 
que aquests productes tenen poc a veure amb l’ecologia com a disciplina científica, però 
el desconeixement de la ciència ecològica els fa pensar així.  

Es creu molt interessant analitzar com pensen una mostra representativa de la nostra 
comunitat autònoma. Així s’ha determinat com a context empíric principal el camp de 
l’educació formal. Aquesta elecció és totalment intencionada doncs ens permet accedir a 
un escenari privilegiat per dur a terme un estudi d’aquestes característiques per varies 
raons; és tracta d’un entorn quotidià, és el seu espai de convivència natural, és un lloc 
neutral i alhora és un espai heterogeni on s’hi troben gran varietat de cultures, 
personalitats, caràcters, nivells econòmics, tendències... Aquests factors fan que els 
instituts catalans siguin l’escenari ideal per dur a terme la present investigació.  

El motiu d’escollir l’àmbit educatiu és perquè els adolescents són les noves 
generacions i és important educar-los correctament en tots els aspectes quotidians, ja 
que seran els ciutadans del futur que transmetran els seus coneixements a les noves 
generacions. A més també desperta l’interès de l’autora, atesa la seva vessant 
professional dedicada a la docència en secundària i batxillerat, i també perquè és on es 
pot veure si l’ensenyament - aprenentatge té lloc eficientment. Per això s’ha cregut 
interessant conèixer com l’educació actual condiciona les noves generacions en aquest 
camp tant concret. 

                                                            
4 En aquest context, “l’ecopreu” fa referència a la quantitat de diners que hom dóna a canvi de l’obtenció d’alguna cosa o 
producte obtingut mitjançant una tècnica o un procés que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi 
ambient al llarg de les fases de producció o aplicació (Salgado, 2009). 
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Arribat a cert nivell acadèmic, l’alumnat ha de ser capaç de respondre les 
preguntes que se li facin amb raonament científic en funció dels aspectes curriculars 
corresponents al seu nivell i als nivells ja cursats, distingir explicacions científiques 
d’aquelles que no ho són, la qual cosa requereix un coneixement sobre la naturalesa de 
les ciències, a més de coneixements científics sobre els temes tractats i la consciència del 
poder i les limitacions del coneixement científic.  

En aquesta tesi es volen esbrinar els coneixements de l’alumnat en ecologia, 
l’efecte que té l’ecoproducte5 sobre la percepció dels estudiants -i quin consum i valoració 
en fan-, a mesura que incrementen els seus coneixements en progressar a l’ESO i al 
Batxillerat, així com conèixer els seus hàbits en reciclatge. 

Pel que fa a la metodologia emprada en l’elaboració de la tesi, aquesta és de caire 
principalment quantitatiu. En la recollida d’informació s’usen dos instruments, d’una 
banda, es passen enquestes a tots els estudiants i, d’altra banda, es realitzen entrevistes 
al professorat de secundària obligatòria i batxillerat d’arreu de Catalunya, aquestes 
entrevistes es categoritzen en perfils amb la qual cosa són qualitatives (modificat de 
Palou, 2010, Bisquerra, 2012 i Creswell, 2012). 

En l’àmbit de les ciències socials s’utilitza l’operacionalització de variables per a 
l’elaboració de diferents instruments de recollida d’informació, com qüestionaris. 
L’elaboració dels qüestionaris i les entrevistes s’han realitzat seguint els paràmetres 
utilitzats en investigació educativa (Ballester, 2004). 

 

1.3. Motivació i origen de la tesi 

L’origen de la present tesi doctoral ve una mica marcat per la trajectòria de la 
meva vida. Des de ben petita he volgut ser professora, però no fou fins finals de la ESO –
principis del batxillerat (Farràs, 2003) quan vaig decidir quina disciplina m’agradaria 
ensenyar.  

Llicenciada en Geologia i Màster en Formació del Professorat, la crisi econòmica 
va fer que no hi haguessin llocs de treball a l’ensenyament i el fet d’haver treballat de 
pràctiques a les mines de potassa de la conca minera catalana i en una empresa de 
geotècnia mentre estudiava, em va conduir a Perú com a geòloga encarregada d’una 
empresa minera catalano-peruana que es dedicava a l’extracció de mineral d’or, 
l’objectiu de l’empresa era implantar una tècnica innovadora de rentat “ecològic” del 
mineral.  

Aquells mesos a Perú em van dur a reflexions vàries, el problema que tenen amb 
el tema sísmic com a geòloga per descomptat, però la vida diària allà em va permetre 
veure i viure els problemes mediambientals que tenen alguns indrets. El reciclatge és 
inexistent en algunes zones del país, “boten6” la brossa allà on hi hagi una explanada 
sense importa’ls-hi gens l’impacte ambiental o la contaminació que això pugui generar 
(Albinagorta et al. 2004). Un producte alimentari realitzat seguint el que aquí entenem 

                                                            
5 En aquest context, “l’ecoproducte” s’utilitza com a sinònim de producte ecològic. 
6 Utilitzen el terme “botar” per a dir llençar, en el sentit més literal de la paraula. 
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com un procés ecològic pot contenir traces de mercuri degut al mercuri provinent del 
procés d’amalgamació realitzat per a l’obtenció de l’or en certes zones del país (Candia, 
2005; Ministerio de Energía y Minas, 2013; López Guerrero, 2014). Aquesta situació em 
va fer reflexionar i quan el Dr. David Bueno em va proposar el tema per la tesi doctoral 
ho vaig trobar molt interessant.    

La present tesi s’ha realitzat sense afany de lucre, sorgeix de l’interès de l’autora 
per la divulgació científica ja que l’impacte de la ciència és vital en la nostra vida 
quotidiana. El fet de que el medi ambient sigui un problema cultural i ètic que requereix 
una sensibilització de la cultura ecològica7 per part de tots, i donada la tasca diària com 
a docent de l’autora, han emmarcat aquest estudi en el context educatiu. 

D’aquí neix la curiositat de conèixer com perceben els alumnes tot aquest tema, 
concretament des dels hàbits de reciclar i des d’un tema que darrerament sembla estar 
en auge com són els productes ecològics i tot allò que duu el prefix “eco”, “bio”, “natural” 
i “orgànic” en funció de la procedència (nacionalitat) del producte. 

El plantejament de la tesi parteix de la premissa que en ciència, no hi ha un inici 
i un final definit. L’aplicació del mètode científic, no és hermètic, depèn de cada 
investigador, de cada investigació i per descomptat de totes les condicions de contorn –
en aquest cas tots els centres de secundària de Catalunya col·laboradors-. 

 

                                                            
7 S’entén per “cultura ecològica” al conjunt de coneixements que l’alumnat posseeix com a fruit de l’educació rebuda a casa 
i a l’escola. Els components de la cultura ecològica són les percepcions, els coneixements, les actituds i els comportaments, 
així, en el present estudi dins d’aquesta cultura ecològica s’engloben els productes ecològics i el reciclatge. 
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CAPÍTOL 2: MARC TEÒRIC 

2.1. Introducció 

En els darrers anys, els canvis socials, la política educativa, els canvis en 
l’epistemologia de les ciències, el desenvolupament de les tecnologies de la informació i 
de la comunicació i la seva constant innovació científica i tecnològica, han contribuït a 
realitzar canvis a l’ensenyança de les ciències.  

Ensenyar ciències implica, entre d’altres aspectes, establir ponts entre el 
coneixement, transformar i fer més divulgatiu el que expressen els científics en els seus 
papers al llenguatge dels nostres estudiants. Per aconseguir-ho, convé seleccionar les 
experiències escolars, construir-ne analogies i exemples amb que relacionar-los, 
utilitzant les expressions verbals, gràfiques i matemàtiques adequades per comunicar-
los, seleccionant l’ordre adequat de presentació i transmetre-ho als estudiants de les 
diferents etapes en el seu procés d’aprenentatge. Introduir un concepte en el seu argot i 
poc a poc anar tecnificant els coneixements ajuda a posar la ciència a l’abast de tots els 
estudiants i aconseguir un aprenentatge significatiu, minimitzant el rebuig cap allò nou. 

Per ensenyar ciències cal aprofundir en les principals característiques de les 
variables que influeixen en el seu aprenentatge. Quan s’aprèn una cosa és perquè entren 
en joc diversos factors que s’interrelacionen entre ells, és difícil aïllar-los perquè actuen 
simultàniament, però conèixe’ls permet comprendre moltes de les dificultats de 
l’alumnat i poder tenir-los presents a l’hora de programar les unitats didàctiques. Al 
comparar l’epistemologia de la ciència amb la construcció del coneixement científic en el 
marc escolar es pot arribar a comprendre millor la raó de la importància dels diferents 
factors i les seves principals característiques (Sanmartí, 2009). En la figura següent es 
representen esquemàticament aquests factors:  

 

 

Figura 2.1.: Factors rellevants que influeixen en la construcció del                                                        
coneixement-aprenentatge científic (adaptat de Sanmartí, 2009). 
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2.2. Alfabetització científica 

La constant evolució o innovació científica i tecnològica afecten cada cop més la 
nostra vida quotidiana. Així ciència i tecnologia tenen un impacte que creix 
exponencialment en la vida dels individus i de la societat, en els problemes polítics, 
econòmics, socials i ètics que afecten a la societat. D’aquí neix l’alfabetització científica, 
necessitat que des dels anys noranta, busquen respondre institucions com la UNESCO  
amb diversos programes que promouen l’assoliment d’una cultura científica dels 
ciutadans i ciutadanes del segle XXI (Cajas, 2001; Losada, 2010). 

Aquest concepte, molt acceptat actualment, es remunta a finals dels anys 50, però 
no pren força fins al voltant dels 90 que és quan ja és utilitzada per investigadors, 
dissenyadors de currículums i professors de ciències (Gil et al, 2005; Sabariego del 
Castillo, 2006).  

Cajas (2001) explica que en el seu origen, la definició del discurs científic escolar, -
conegut com alfabetització científica-, dirigit  per la didàctica de les ciències promou un 
discurs escolar coherent i rellevant per la vida diària, destacant que:  

- Cal desenvolupar ciència per a tothom, no només per aquells que volen ser 
científics (democratització) 

- Reduir la quantitat de contingut (menys és millor) 

- Augmentar la coherència del que s’ensenya (més connexions dins de les ciències 
amb matemàtiques i tecnologia) 

- Augmentar la rellevància de la ciència , matemàtica i tecnològica a presa per a la 
vida quotidiana (rellevància). 

Sabariego del Castillo et al. (2006), explica que una de las primeres definicions 
d’alfabetització científica fou l’any 1975. En diferenciava en tres tipus:  

- Pràctica: possessió d’un tipus de coneixement científic i tecnològic que pot 
utilitzar-se immediatament per ajudar a resoldre les necessitats bàsiques de 
la salut i supervivència. 

- Cívica: incrementa la conscienciació al relacionar-la amb problemes socials. 

- Cultural: entenent la ciència com un producte cultural i humà.  

Hodson (1992), per la seva banda, en considera tres elements principals:  

- Aprendre ciència, adquirint i desenvolupant coneixements teòrics i conceptuals.  

- Aprendre ciència, desenvolupant una compressió de la natura, dels mètodes i de 
la consciència de las complexes relacions entre ciència-societat 

- Fer ciència, implicant i desenvolupant una experiència en la investigació 
científica i llur resolució de problemes.  
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La National Science Teachers Association (1996), defineix que una persona 
alfabetitzada científicament és aquella que es capaç de comprendre que la societat 
controla la ciència i la tecnologia a través de la provisió de recursos, que utilitza conceptes 
científics, destresa procedimental i valors en la presa de decisions diària, que reconeix 
les limitacions així com les utilitats de la ciència i la tecnologia en la millora del benestar 
humà, que coneix els principals conceptes, hipòtesis i teories de la ciència i es capaç 
d’utilitzar-los, que diferencia entre evidencia científica i opinió personal, que té una rica 
visió del món com a conseqüència de l’educació científica, i que coneix les fonts fiables 
d’informació científica i tecnològica i utilitza fonts en el procés de presa de decisions.  

Kemp (2002),  agrupa aquest concepte en tres dimensiones: 

- Conceptual (compressió i coneixements necessaris). Conceptes de ciència i 
relacions ciència-societat.  

- Procedimental (procediments, processos, habilitats i capacitats). Obtenció i ús de 
la informació científica, aplicació de la ciència en la vida quotidiana, utilització 
de la ciència de manera que sigui comprensible pel públic. 

- Afectiva (emocions, actituds, valors i disposició per l’alfabetització científica). 
Apreciant i interessant-se per la ciència. 

Trowbridge et al. (2004), defineixen 5 dimensions de l’alfabetització científica: 

 Analfabetisme científic: Absència de coneixements, conceptes claus, 
habilitats i competències i comprensió del rol de la ciència i la tecnologia. 

 Alfabetització científica nominal: Identifica termes i preguntes però mostra 
errors bàsics, concepció errònia dels conceptes, explicació inadequada dels 
fenòmens i ingenuïtat a l’hora exposar els principis científics  

 Alfabetització científica funcional: Utilitza vocabulari científic, defineix 
correctament la terminologia, memoritza les paraules tècniques.  

 Alfabetització científica conceptual i procedimental: Comprensió dels 
esquemes conceptuals de la ciència, del coneixement procedimental i eines, 
de la relació entre les parts de les diverses disciplines científiques i de 
l’estructura conceptual d’aquestes i comprensió de l’organització dels 
principis i processos de la ciència. 

 Alfabetització científica multidimensional: Comprensió de les qualitats 
úniques de la ciència, diferenciació de la ciència respecte a d’altres disciplines, 
coneixement de la història i naturalesa de la ciència, comprensió de la ciència 
en un context social. 

Les cinc dimensions de l’alfabetització científica descriuen coneixements, 
comprensions, habilitats, aptituds i actituds sobre la ciència, que representen el nivell 
d’alfabetització científica que tenen els individus. 
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Losada (2010), explica que l’alfabetització en ciències bàsicament implica: 

- Saber distingir entre observació (informació) i interferència (interpretació). 

- Entendre que la ciència i les seves teories no són opinions personals, creences o 
nocions no sustentades. 

- Aprendre com les teories es construeixen i es posen a prova, com adquireixen una 
validesa temporal, en quin sentit són modificables i com contínuament són 
refinades i precisades per nous estudis. 

- Saber que les afirmacions sustentades en resultats confirmats responen a les 
preguntes: Què? Com? Quan? Perquè? I saber diferenciar-les entre les que han 
estat verificades i de les que s’assumeixen com actes de fe. 

- Entendre com la ciència i la tecnologia impacten en la societat.  

És evident que l’alfabetització científica no és un procés espontani que pugui 
produir-se en un individu per simple immersió en la cultura comú de la nostra societat. 
La perspectiva dels coneixements no és més que una de les diverses components del 
saber disponible i es tracta d’un sector cultural extens i  complex  que depèn de l’actuació 
de les institucions educatives i dels medis de comunicació social (adaptat de Cañal, 
2004).  

L’enorme incidència actual i potencial dels mitjans de comunicació que ens 
envolta i, últimament els dispositius mòbils intel·ligents dels quals disposen gran part 
dels adolescents -que els permet tenir accés a infinitat d’informació-, fa que 
l’alfabetització científica sigui necessària per tal de que els adolescents aprenguin a ser 
crítics, a saber distingir, interpretar, escollir... davant qualsevol qüestió que se’ls 
plantegi.  

 

2.3. El moviment ecologista a Catalunya. La conscienciació ecològica 

A mitjans del segle XX, poc després de la Segona Guerra Mundial es comença a 
prendre consciència de l’impacte negatiu que està generant l’ésser humà en el medi. Però 
no serà fins a finals dels anys seixanta que en les portes d’una forta crisi econòmica que 
es donen una sèrie d’esdeveniments que propicien una revolució cultural més que no pas 
política (Vallmajó Riera, 2011). En una França molt jerarquitzada, una sèrie de revoltes 
estudiantils van donar lloc a la culminació del Maig del 68, que va significar una fita. 
Però el canvi a nivell mundial ve determinat per la situació als Estats Units, on la 
reclamació dels drets per parts de les dones, ciutadans negres i els joves que protesten 
contra la guerra del Vietnam acaben confluint en la necessitats d’un canvi en tots els 
fronts, un dels principals exemples n’és el moviment hippie i un altre el moviments 
ecològics, o orgànics, tal com es coneixen als països anglosaxons (Enciclopèdia Catalana, 
2016). 

A Catalunya, a més hi ha un fort canvi que té lloc a nivell estatal, ja que el canvi 
de model econòmic del país, amb una industria que perd pistonada, es converteix en una 
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nova oportunitat perduda per la conservació del medi ambient, doncs el model turístic 
que s’imposa ataca directament la natura amb uns conceptes especulatius que fan encara 
més gran la bretxa a la societat entre rics i pobres. En un context de transició política, 
aquest brou de cultiu acaba donant com a resultat forts moviments polítics “verds” que 
inicien la seva marxa de forma poc cohesionada, però que al llarg dels anys van 
cohesionant-se fins obtenir representació parlamentaria. Actualment, hi ha l’herència 
cívica, ideològica i política del Moviment Ecologista Català i d'Alternativa Verda 
(Moviment Ecologista de Catalunya), fundada l'any 1983 a la Bisbal d'Empordà, segons 
apareix a la seva web, definint-se com a ecopacifistes (Els Verds, 2003).  

Aquests partits, liderats pel Moviment Ecologista Català, han aconseguit arrelar 
en les polítiques Comunitàries Europees en matèria de medi ambient, amb fites molt 
notòries com la creació del Ministeri d’Obres Públiques i Medi Ambient a Espanya i del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i darrerament, del 
Ministeri de Medi Ambient, segons Mora (1999) conegut com el “procés 
d’institucionalització del moviment ecologista”. Aquest creixement també s’ha enriquit 
de moviments paral·lels com l’antinuclear. 

L’ecologisme a Catalunya com a moviment social, es pot analitzar des de tres 
perspectives que es complementen: la reivindicativa, la política i la cultural. 

Des del punt de vista reivindicatiu, els grans desequilibris territorials que ha generat el 
planejament urbanístic imposat per donar resposta a les necessitats del sector privat 
(intern o internacional), molt sovint amb interessos no alineats amb la preservació del 
medi ambient com pot ser la indústria petroquímica del camp de Tarragona, o la 
urbanització del litoral català, van orientar el moviment ecologista en nou àrees 
principals segons Mora (1999): 

- La qüestió energètica (relacionada principalment amb l’energia nuclear) 
- La problemàtica d’altres fonts d’energia: el gas natural i l’energia tèrmica 
- La gestió de residus 
- La critica ecologista a les grans infraestructures del Ministeri d'Obres Públiques 

(problemes ambientals dels rius de Catalunya, la política de transvasaments, 
degradació del litoral marítim, projecte del delta del Llobregat i Port de 
Barcelona) 

- Les vies de comunicació i el Pla Territorial de Catalunya 
- La industrialització contaminant petroquímica i del clor 
- La urbanització incontrolada 
- La massificació del turisme (zones litoral i de muntanya) 
- Extracció massiva de recursos naturals 

Pel que fa a la perspectiva política, tot i estar dirigida per les polítiques de la Unió 
Europea, molts dels seus plantejaments provenen del Congrés de Cultura Catalana, on 
entre d’altres van assentar les bases de la política medi ambiental del Govern de la 
Generalitat, i de l’esquerra política. 

Finalment, la perspectiva cultural ha permès consolidar l’ecologisme, ja que 
Catalunya va ser la primera comunitat autònoma en tenir un Departament de Medi 
Ambient i una Facultat d’Estudis Superiors en aquesta matèria, que han permès donar 
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un cos suficient per suportar l’argumentari que defensa aquest corrent. L’any 1899 es va 
fundar la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) que des de 1917 esdevé entitat 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans (Badia et al., 2011). Pel que fa a la investigació 
científica destaquen la biologia dels sistemes (Ramón Margalef i López), el naturalisme 
científic (Ramón Folch), l’economia ecològica (Joan Martínez Alier) i l’estudi de 
l’ecologisme com moviment polític i social (Josep Puig i Boix). 

Així, la conscienciació ecològica actual a Catalunya esta fonamentada en dues 
corrents: el dels ecologistes naturalistes i els socials. Els primers provenen del món de 
l’excursionisme, naturalisme i científic; i els segons de la lluita antinuclear o simplement 
els que veien la lluita ecologista com una forma més de lluita antisistema (Sargatal, 
1998), i que actualment s’expressen en corrents de marcat talent d’esquerres. 

 

2.4. Educació ambiental, una educació a favor del medi ambient 

El medi ambient el formen un conjunt d’elements físics, biològics, geològics, 
socioeconòmics i culturals que interactuen contínuament. Els individus de la societat ens 
trobem inserits en una xarxa d’interaccions on un canvi en algun element es transmet als 
altres elements. La modificació de les relacions amb el medi i el canvi de societat (formes 
de producció, distribució i organització) són indissociables. La internacionalització de 
l’economia i el subsegüent increment i extensió dels fluxos de matèria i energia, faciliten 
que l’escala dels problemes ambientals tendeixi, també, a la globalitat (Catalan i Catany, 
1995). 

L’educació ambiental pretén afavorir un canvi de relacions amb el medi a partir 
d’una societat com l’actual, caracteritzada per la primacia del mercat en els mecanismes 
econòmics, per la submissió funcional de la ciència i la tecnologia, per l’explotació 
massiva de recursos i per la producció massiva de contaminants.  

L’educació ambiental es pot desenvolupar en qualsevol àmbit , per tant també pot 
desenvolupar-se en àmbits escolars, aquesta és, fonamentalment una educació a favor 
del medi, entesa com una educació a favor d’unes condicions de vida dignes per a la 
humanitat i de la conservació d’espècies i ecosistemes. L’educació ambiental en el context 
educatiu és interdisciplinar, els continguts conceptuals bàsics de l’educació ambiental 
procedeixen de diferents àrees (ecologia, geografia, geologia, psicologia ambiental, 
història...). 

Els conceptes estructurants bàsics de l’educació ambiental (interacció, canvi, 
fluxos, equilibri dinàmic, diversitat, estabilitat, etc.) procedeixen de l’ecologia, l’educació 
ambiental n’utilitza d’altres, específicament relacionats amb la problemàtica ambiental 
(preservació, desenvolupament sostenible, solidaritat, gestió, etc.). L’educació ambiental 
és una educació dels valors, fonamentada en l’adquisició de continguts conceptuals i 
procedimentals adequats. L’organització del currículum escolar (veure punts següents) 
ha de possibilitar que l’alumne de l' percebi clarament la idea de la interrelació entre els 
mecanismes generals del funcionament de la natura, que posa de manifest l’ecologia, i 
els més específics de la societat humana, estudiats des dels diferents camps. 
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L’educació ambiental ha de constituir un dels eixos bàsics entorn del qual 
s’organitzi el currículum escolar degut al seu caràcter interdisciplinari i a la 
transcendència de valors que pretén desenvolupar i a la rellevància cultural dels 
coneixements teòrics i pràctics (Catalan, A. i Catany, M. 1995). 

 

2.5. La petjada ecològica i la biodiversitat a Catalunya 

Els béns materials que la societat consumeix, moltes vegades en excés, així com 
els seus sistemes de producció comporten un impacte per al planeta. Un impacte 
ambiental és l’alteració que l’activitat humana origina en el medi ambient. Els impactes 
no són iguals a totes les regions del món. La distribució geogràfica i el nivell de 
desenvolupament influeixen en l’augment o la disminució dels impactes de la societat. 
D’aquí neix la idea de petjada ecològica (Camarasa, 2000; Torres et al. 2017).  

Segons Mayor (2005), l’any 1996, Mathis Wackernagel i William Rees van definir 
la petjada ecològica com l'àrea ecològicament productiva que es requereix per satisfer el 
nostre estil de vida actual de manera indefinida (Mayor, 2005 i 2008). Per calcular la 
petjada ecològica es tenen presents 5 categories de recursos: alimentació, habitatge, 
transport, béns de consum i serveis. Per facilitar i fer possible el càlcul de la petjada 
ecològica, Wackernagel i Rees van fer una sèrie d'assumpcions que cal tenir en compte a 
l’hora d’interpretar-ne els resultats, ja que poden simplificar considerablement la realitat 
que es pretén analitzar: Assumeix que les pràctiques agrícoles, forestals i ramaderes a 
gran escala són sostenibles (Nebel, 1999; De las Heras, 2003). Considera exclusivament 
els serveis bàsics que proporciona l’entorn: l’aportació d'energia de fonts renovables i no 
renovables, l’absorció de residus, el substrat o el sòl per viure-hi, etc.  

Com a conseqüència de la petjada ecològica, cada cop se sent parlar més de la 
pèrdua de biodiversitat, de l’ecologia i del medi ambient, però sovint se’n parla més del 
que se’n sap. Part de la població, encara confon biosfera amb parcs naturals, ecologia 
amb contaminació i medi ambient amb meteorologia... Només alguns perceben la 
veritable dimensió dels conceptes biosfera, biodiversitat, ecologia i medi ambient tal com 
és entès pels ecòlegs de tot el món (adaptat de Folch et al. 1993). 

Catalunya contribueix de manera molt notòria a la diversitat biològica del planeta 
(Reales, 2010). La varietat de paisatges és extraordinària, si tenim en compte que en poc 
més de 32.000 km2 trobem una mostra heterogènia d’ambients representatius, no 
únicament de la regió mediterrània, que és la per situació geogràfica ens pertoca, sinó 
també d’hàbitats propis de les regions eurosiberiana i boreoalpina. Trobem així, l’àmplia 
franja litoral, oberta a la Mediterrània al llarg de prop de 700 km de costa, i ben a prop, 
el contrast dels ambients boreoalpins dels cims dels Pirineus, els grans massissos de 
poblaments forestals diversos i els paisatges agrícoles, sovint formant mosaic amb els 
boscos i les fileres de vegetació de ribera que acompanyen els cursos fluvials. És en 
aquests paisatges, de sòls més planers i modelats per l’empremta humana, on trobem la 
major part d’assentaments, les àrees residencials, industrials o d’equipaments, i les 
infraestructures, que pressionen amb duresa els sistemes naturals. El país és petit i molt 
poblat, amb les tensions entre conservació i transformació molt accentuades, però 
l’asimetria en la distribució del poblament, amb prop de 5 milions d’habitants —dels 7,5 
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que té actualment el país— concentrats en l’àmbit metropolità de Barcelona, deixa una 
extensa part del territori poc artificialitzat i en mans de pagesos, silvicultors i agents de 
conservació dels espais naturals (Rosell, 2010). 

Nombroses publicacions fan evident la diversitat biològica de Catalunya 
(Terradas, 1987; Margalef, 1981 i 2012; Folch et al, 1992, 1993 i 1998; Prat et al., 2004; 
Reales, 2006, Puigdomènech, 2009), però la contribució del país a la biodiversitat global 
pren sentit quan es parla dels endemismes: els taxons de flora i fauna que viuen 
exclusivament a Catalunya i no es troben enlloc més del planeta (citat a Reales, 2010 de 
Sáez, Aymerich i Blanché, 2010).  

Catalunya, a més de la notòria riquesa en diversitat biològica, també es 
caracteritza per una intensa activitat educativa, social i cultural que es reflecteix en la 
riquesa cultural del país. 

La informació que constantment es genera en els àmbits de la ciència i la 
tecnologia és vital per entendre millor els processos, les causes i les opcions d’actuació 
que tenim a l’abast, sigui per fomentar efectes positius, per reduir els negatius o per 
aportar noves solucions als conflictes que sorgeixen. Cal tenir present que les nostres 
accions –per exemple els hàbits de consum- afecten a la biodiversitat i en genera una 
incertesa en les projeccions de futur.  

Aquests aspectes cal tractar-los amb un llenguatge entenedor i proper, fent 
arribar amb nitidesa els coneixements a les aules de secundària ja que aquests 
adolescents són el futur del nostre país i cal transmetre els problemes existents i fer-los 
partícips amb activitats i/o debats on hagin de pensar possibles solucions que  es puguin 
projectar en un futur immediat. Aquesta reflexió pot conduir a una presa de consciència 
ambiental.  

 

2.6. Els productes ecològics  

La Producció Ecològica és un mètode d'obtenció de productes que posa un 
especial èmfasi en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles, 
excloent totes aquelles que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final 
o el medi ambient en que es realitza aquesta obtenció. Aquest sistema comprèn totes les 
activitats de producció, elaboració, manipulació i comercialització d'aquest tipus de 
productes.  

Segons el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (2009), la 
producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que 
combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la 
preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i 
una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per productes 
obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Així doncs, els mètodes de 
producció ecològics exerceixen un paper social doble, aportant, d’una banda, productes 
ecològics a un mercat específic que respon a la demanda dels consumidors i, per un altre, 
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béns públics que contribueixen a la protecció del medi ambient, al benestar animal i al 
desenvolupament rural.  

L'aplicació d'aquest sistema d'obtenció de productes ecològics implica que totes 
les empreses que hi participen han de complir una normativa europea, i estar sotmeses 
al control i la certificació realitzada per una sèrie d'organismes de control, per tal d'oferir 
una garantia suficient als consumidors. No obstant, dins el col·lectiu de productors i 
consumidors de productes ecològics estan sorgint diverses iniciatives destinades a 
realitzar una certificació participada en el que es tinguin en compte aspectes socials i 
ambientals que van més enllà de la normativa europea. 

Quan es parla d’un producte ecològic s’acostuma a pensar en alimentació, però 
no només s’aplica a aquest camp, és pot trobar a quasi gairebé qualsevol producte, 
material o objecte utilitzat quotidianament com ara: roba, vehicle, menjar, etc.  

La tesi es centra en els productes ecològics, especialment fent referència als 
productes alimentaris, en primer lloc, perquè és l’únic camp en el que existeix una 
regulació efectiva del que pot ser etiquetat com a ecològic (Chamorro, 2003; Mulet 2011) 
i en segon lloc perquè són productes que estan a l’abast de tothom, adolescents inclosos. 

Als supermercats, tots els productes competeixen entre ells per a ser escollits, el 
disseny de l’etiquetatge i envàs, la ubicació dins el supermercat i fins i tot l’espai en la 
prestatgeria no són fruit de l’atzar, tot està calculat, dimensionat i pensat. Una d’aquestes 
estratègies de venta es promocionar el producte com a natural, ecològic, orgànic o fins i 
tot tradicional. Cada cop es veuen més espais dedicats als productes d’alimentació 
ecològics. 

La societat percep la natura com quelcom agradable i en general els individus 
volen cuidar i preservar el planeta Terra. El venedor busca aquesta associació de la natura 
amb coses bones i agradables. La utilització d’etiquetes rústiques, amb dibuixos de rius, 
boscos, muntanyes, volcans o símils de la natura que s’associen a coses bones o 
respectuoses amb el medi ambient, volen connectar amb el consumidor a nivell 
emocional. Els especialistes en màrqueting expliquen que el fet que el comprador associï 
un producte amb quelcom agradable, és una clàssica estratègia de venta. L’objectiu de 
tot empresari és crear una marca que el client identifiqui fàcilment i l’associï a qualitat, 
aquest procés s’anomena branding8.  

Segons Mulet (2014), el primer reglament de producció ecològica data de 1991. A 
Espanya, des de 1993, els termes «Bio» i «Eco» estaven reservats per aliments de 
producció ecològica, però l’any 2000 s’aprova el Real Decret 506/2001, que autoritza a 
l’ús del prefix «Bio» per a qualsevol producte alimentari, quedant sols el terme «Eco» o 
«ecològic» per aquells que s’ajustessin a la normativa europea de producció ecològica. 
Aquest fet va durar fins que el Comité Andaluz d’Agricultura Ecològica va denunciar 
aquest fet a la Comissió Europea i aquesta finalment va decidir a favor dels productes 
ecològics, recollint l’equivalència de termes en el reglament europeu 834/2007. 

                                                            
8 L’objetiu del branding és estendre aquesta marca al mercat, posicionar-la com un referent i ubicar-la en la ment dels 
consumidors de manera directa o indirecta. 
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Així, segons el Diari Oficial de la Unión Europea (2007) on s’estableix el 
reglament esmentat i Mulet (2011 i 2014), coexisteixen tres termes per anomenar aquest 
tipus de productes —orgànic, biològic i ecològic — en funció de cada país. En general, 
impliquen que no s’han utilitzat productes químics en la seva elaboració i són, per tant, 
més naturals.  

 Agricultura orgànica: Terme més popular al mercat anglosaxó. En origen fa 
referència al fet que no s'utilitzen productes de síntesi química sinó que s'abona amb 
restes d'altres organismes, o al fet que tot el que es fa servir és d'origen natural.  

 Agricultura biològica: Sembla que aquest terme perd pes a Espanya, però 
abreujat com «bio» està present en molts països de parla alemanya, França i països del 
nord d'Europa.  

Agricultura ecològica: Aquest és el terme més utilitzat en el nostre país. És 
refereix a l’agricultura que utilitza mètodes de producció, preparació i distribució de 
productes agropecuaris conformes amb les normes establertes pel Reglament (CE) 
834/2007 del Consell Europeu, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels 
productes ecològics.  

En alguns casos, els certificats ecològics  poden ser un requisit perquè el producte 
es pugui introduir al mercat, mentre que, en altres situacions, pot servir per assegurar o 
augmentar la quota de mercat, Bishop et al. (2008), Taylor Nelson Sofres (2008) i TEEB 
Foundations (2010).  

La conscienciació pública de la pèrdua de la biodiversitat està augmentant i 
s’estan produint canvis significatius en les preferències i les decisions de compra dels 
consumidors, que es mostren més preocupats pel medi ambient que 10 anys enrere. Les 
campanyes de les ONG, la recerca científica i l’atenció dels mitjans de comunicació són, 
en part responsables d’aquest canvi d’actitud, però el món empresarial també està 
liderant aquesta via, com indica l’aparició d’iniciatives de responsabilitat social 
corporativa. Consegüentment, cada cop hi ha més consumidors que es decideixen pels 
béns i els serveis certificats ecològicament. 

A Catalunya, les primeres experiències de consum agroecològic van ser són: el 
Brot de Reus l’any 1987, el Rebost de Girona l’any 1988 i la Germinal de Barcelona l’any 
1993. Durant els anys 90 van anar apareixent diferents iniciatives més petites i 
localitzades. A partir de l’any 2000 es dóna el gran creixement en la creació dels grups i 
les cooperatives de consum ecològic, provocant l’aparició de nombroses iniciatives molt 
diverses arreu de tot el territori català, arribant als quasi 130 grups l’any 2010. Des del 
2010 s’han anat sumat cooperatives i empreses. Donat aquest creixement del mercat 
ecològic, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat 
de Catalunya ha creat el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. El  CCPAE és 
l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes 
agroalimentaris ecològics de casa nostra (CCPAE, 2016).  
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2.7. Fonamentació teòrica 

El marc teòric que orienta aquesta investigació es basa en tres fonaments 
principals de la interacció dels quals en surt la proposta de recerca entorn la “cultura 
ecològica9”, tal i com mostra la següent figura: 

 

Fig. 2.2.: Esquema dels tres apartats de la fonamentació teòrica. 

 Aquests apartats configuren els tres punts d’aquest capítol.  

En el primer apartat, Percepció i contextualització social de la cultura ecològica 
a Catalunya, es comença contextualitzant la biodiversitat a Catalunya. Després, s’explica 
la percepció i la concepció actual sobre el productes ecològics en el nostre país i en relació 
amb Espanya i la seva posició a nivell mundial.  

En el segon apartat, L’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat d’aquesta 
“cultura ecològica” i la relació d’aquests amb l’educació científica, s’exposa quin és 
l’ensenyament-aprenentatge sobre el tema en qüestió que rep l’alumnat al llarg de l’etapa 
de primària i a secundària, -en l’educació primària, els continguts científics s’integren 
amb altres continguts en una única matèria anomenada “Coneixement del medi natural, 
social i cultural”, a la ESO, en canvi, les disciplines científiques que s’integren dins les 
ciències de la naturalesa són la biologia, la geologia, la física i la química, i totes 
s’organitzen com una àrea independent (Marín, 1997)– aquest desenvolupament es fa a 
partir dels currículums, ja que l’objectiu és veure si a mesura que s’aprenen conceptes al 
llarg dels estudis, l’alumnat és capaç d’argumentar a partir de l’esperit crític i usant la 
terminologia adient un cop acabada aquesta etapa de secundària. També ha de mostrar 
una actitud oberta davant diverses opinions contrastades, i tenir capacitat per debatre i 
argumentar les idees pròpies i les dels altres amb respecte.  

                                                            
9 Es consideren components de la “cultura ecològica”: percepcions, coneixements, actituds i comportaments. 
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En el darrer apartat, Percepció del professorat envers els coneixements en 
ecologia de l’alumnat, s’exposa la percepció o opinió del professorat a partir dels 
continguts que transmeten -ja sigui a l’aula, al taller, al laboratori, al camp, als museus 
entre d’altres- com a docents en relació amb l’aprenentatge que retén l’alumnat. 

 

2.7.1. Percepció i contextualització social de la “cultura ecològica” a 
Catalunya 

La conscienciació pública de la pèrdua de la biodiversitat està augmentant i 
s’estan produint canvis significatius en les preferències i les decisions de compra dels 
consumidors, que es mostren més preocupats pel medi ambient que 15 anys enrere 
(Bishop et al. 2010).  

En els darrers anys, el sector de la producció, elaboració i comercialització 
ecològica a Espanya ha experimentat un augment, el volum de facturacions d’ecològics 
ha augmentat un 39% del 2003 al 2014 (de 34,5 milions d’euros a 291 milions d’euros). 
El mercat estatal és un dels més dinàmics i s’ha consolidat com el principal productor 
europeu i a nivell mundial se situa en la cinquena posició, darrere Austràlia, Argentina, 
EEUU i Xina (modificat de Descombes et al., 2006, Del Perfil ambiental de España, 2015; 
Diario Oficial de la Unión Europea (2007); Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica -CCPAE-, 2016).  

 

Figura 2.3.: Agricultura ecològica al món (Delibes, 2006). 

No obstant, el consum ecològic a Espanya, tot i haver experimentat un moderat 
creixement (Mollá, 1999, Narbona (1999); EcoLogical, 2016a), es troba molt lluny del 
consum a Europa. A nivell nacional el consum segueix essent ocasional i minoritari. La 
distribució del consum de productes ecològics a España és totalment desigual, segons els 
darrers estudis realitzats (EcoLogical, 2016b), les comunitats autònomes de major 
consum són en primer lloc Catalunya, seguida de lluny Madrid, el País Valencià i 
Andalusia, la resta estan molt per sota: 
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Figura 2.4.: Proporció del consum ecològic espanyol per comunitats autònomes  
 (Modificat d’Ecological, 2016b). 

RuralCat, la comunitat virtual agroalimentària i del món rural, de la Generalitat 
de Catalunya, el 15/04/2016, publicava que “Un de cada dos catalans consumeix 
productes ecològics”. Segons el Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments 
Ecològics (2015), la meitat de la població catalana consumeix productes ecològics, tot i 
que amb una freqüència molt diferenciada. Un 37% ho fa més d'un cop al mes, un 25% 
amb una freqüència setmanal i un 5% en consumeix cada dia.  

D’una banda, les previsions són que en els pròxims anys la majoria de fabricants 
vagin incorporant noves línies de productes ecològics i ampliant l’actual oferta existent, 
tal i com ja estan realitzant a dia d’avui algunes de les grans marques del nostre país. 
D’altra banda, sembla que el fet d’incorporar aquests productes als supermercats en 
dispara el seu consum (Rourera, 2017). 

Aquesta creixent demanda de productes ecològics per part dels consumidors i 
l’impuls del mercat per respondre-hi, ha creat sovint una situació on pot prevaler el 
màrqueting per sobre d’uns criteris realment ecològics del producte. En alguns casos, els 
certificats poden ser un requisit perquè el producte es pugui introduir al mercat, mentre 
que, en altres situacions, pot servir per assegurar o augmentar la quota de mercat (Bishop 
et al., 2008; Taylor Nelson Sofres, 2008;  TEEB Foundations, 2010).  

Segons Reales (1993), un producte ecològic ha de tenir altres propietats a banda de 
no contaminar. Aquí és on es fa palesa la distancia existent en les diferents opinions 
envers aquests productes. N’hi ha que creuen que ha de permetre estalviar recursos i 
energia des de la seva extracció i elaboració de les matèries primeres, durant el procés de 
fabricació i fins a la seva eliminació final, ja sigui reciclant-lo, reutilitzant-lo... Altres 
creuen que sempre que existeixi un transport aquest producte no pot ser ecològic...   

Segons els resultats dels diferents baròmetres i estudis realitzats pels diferents 
organismes consultats (Baròmetre 2012; Baròmetre 2015; EcoLogical 2016a), quan es 
pregunta referent al consum d’aquests productes, tots els estudis coincideixen en que la 
preocupació social per la salut és el primer motiu per iniciar-se en el consum d’aquests 
productes, així com per continuar fent-ho.  

Els productes etiquetats com ecològics, són productes que la societat en general 
percep com a més naturals i de major qualitat. Evidentment, sempre hi ha excepcions i 
també es troben opinions antagòniques que no creuen que siguin més saludables. Segons 
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Mulet (2014), l’ecològic no ha de perquè ser més saludable ni millor pel medi ambient. 
Pot ser ecològic i portar sucres o olis en absolut saludables. 

 

2.7.2. L’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat d’aquesta “cultura 
ecològica” i el contingut curricular relacionat 

L’actitud dels alumnes cap a la ciència escolar és influenciada per diversos agents 
externs a l’escola ―edat, gènere, influència dels pares, imatge social de la ciència i dels 
científics, etc.―, interns ―estil docent, currículum, influència i relació amb els companys 
i amics, entre d’altres― i personals ―la pròpia percepció, motivació, capacitat cognitiva, 
expectatives professionals, etc.― (modificat de Viladot, 2015).  

Els estudiants també tenen la seva pròpia visió de la ciència i dels científics, que 
és fruit tant de l’ensenyament rebut a l’escola com del fet de viure en un context on 
prevalen concepcions de la ciència molt estereotipades. Segons Sanmartí (2009), l’escola 
tendeix més a reproduir aquestes concepcions que a renovar i a construir altres punts de 
vista. Aquestes percepcions estan molt arrelades i constitueixen un dels obstacles que 
dificulten l’aprenentatge de l’alumnat. 

Marbà-Tallada i Márquez (2010) van realitzar un estudi amb 1.064 alumnes de 
6è fins a 4t. d’ESO de 26 escoles. Els resultats mostren que els alumnes majoritàriament 
creuen  que han d’aprendre ciències i que fer-ho els ha augmentat el respecte per la 
natura i la importància de la ciència per a la vida. Per contra, les puntuacions menors són 
les que fan referència a la necessitat de tenir el màxim d’hores de classe i a voler ser 
científic. És interessant conèixer el que els alumnes expressen a l’hora de pensar en les 
capacitats necessàries per fer ciència: tenir curiositat per saber i aprendre; tenir una idea 
per desenvolupar, fer-se preguntes interessants, tenir dubtes; saber dissenyar 
experiments per comprovar idees i tenir constància; i tenir bones infraestructures per 
treballar i saber treballar en equip. Posen l’èmfasi en la necessitat de tenir en compte els 
aspectes ètics: no falsejar resultats, investigar sobre temes que ajudin a millorar la 
qualitat de vida de les persones, evitar les conseqüències negatives per al medi ambient, 
entre d’altres (Gil i Vilches, 2004; Viladot, 2015). 

Segons l’informe realitzat pel FECYT (2013), un 41,9% de la població percep la 
seva educació científica com a baixa o molt baixa. Altres estudis afirmen que, les actituds 
envers la ciència escolar es desenvolupa entorn als 14 anys. Aquests estudis revelen que 
gran part del professorat coincideix en afirmar que a l’alumnat de primària li agrada 
aprendre ciències, no obstant, molts estudis han demostrat que entorn als 10 anys 
l’interès per la ciència comença a minvar, fent-se molt més notable quan l’alumnat passa 
a secundària. DeWitt, Archer i Osborne, (2014) matisen molt aquestes apreciacions, 
sobretot pel que fa al defalliment en l’interès per la ciència amb l’edat. L’estudi, 
longitudinal de cinc anys de durada, i portat a terme amb escolars d’Anglaterra fent el 
seu seguiment des dels 10 anys fins al 14, pretenia copsar els canvis que es podien produir 
quant a la percepció i l’actitud dels estudiants en el pas de l’educació primària a la 
secundària. Contràriament als estudis precedents, es demostra com els estudiants 
gaudeixen de la ciència escolar i tenen una visió positiva dels científics. Tanmateix, 
aquesta actitud positiva no es trasllada cap a la voluntat de ser científic. Els agents 
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interns i externs ja comentats poden tenir una influència tan o més gran que la forma de 
fer l’educació científica a l’escola en les actituds dels alumnes.  

L’enfocament del present estudi implica, centrar-se en l’atenció i relació prestada 
pels estudiants de secundària en quant a aquests temes i conèixer així la seva “cultura 
ecològica”. S’ha preferit parlar de “cultura” ja que remet menys que el concepte 
“consciència” a processos individuals, mentals, psicològics i a una acció social dotada de 
sentit, així s’entén la cultura ecològica dels individus com el sentit que donen a les seves 
decisions en un àmbit específic, el de les relacions dels humans amb el medi ambient que 
els envolta i les seves actuacions (adaptat i modificat de Pérez i Rodríguez, 2016). 

En el marc de l’educació científica es considera bàsic donar importància al fet 
d’aconseguir una adequada comprensió de la ciència. Aquí és on els docents juguem un 
paper important doncs som els que transmeten els coneixements i alhora guiem a 
l’alumnat. Aquest estudi s’engloba dins l’ecologia i s’aplica en el context educatiu. 
Estudiar ecologia és fonamental per tal d’entendre les relacions entre organismes i la 
d’aquests amb el medi que els envolta. Un cop estudiada i entesa aquesta matèria es pot 
relacionar amb tot el que aquesta disciplina engloba. En paraules de Margalef (1981) 
«L’ecologia és allò que li queda a la biologia quan la resta ja ha rebut algun nom». 

Margalef (1980), en el seu manuscrit “La Biosfera, entre la termodinámica y el 
juego”, al final del llibre revelava que «si tuviera que hacer alguna recomendación sobre 
la enseñanza de la ecología, pondría acento en dos direcciones: De una parte daría mayor 
importancia a la ciencia o ciencia física en general, cuya presentación podría conducir a 
un planteo teórico amplio, que es posible se aproximen más a una filosofía de la 
naturaleza a la antigua usanza europea, que a otras corrientes del pensamiento moderno. 
Por otra parte, como equilibrio indispensable, pediría un contacto más directo con la 
naturaleza, no demasiado precipitado, porque no se trata solamente de conseguir datos 
cuantitativos concretos, sino también o aún más, estímulos para la reflexión. Y que cada 
uno llene a su medida, según su capacidad y sus necesidades, el área científica que se 
delimita entre las dos direcciones indicadas. Precisamente en este espacio que en la 
ecología actual aparece excesivamente recargado y preocupado por las evaluaciones de 
impactos ambientales, los intentos de predicción, mucha teoría ecológica y los modelos 
matemáticos. Es un área que se lleva bastante dinero y en la que es muy necesaria una 
renovación. Por esto creo que sería bueno que no se continuara con la tradición y la 
transmisión actual y que las nuevas generaciones se sintieran más libres y responsables 
para proponerla y orientarla».  

Reales (1991), li realitzà una entrevista a Ramon Margalef i López on li  preguntava: 
“A què és deguda la confusió entre ecologia i ecologisme? ¿Vostè és ecologista o 
simplement ecòleg?” «Aquest embolic entre ecologia i ecologisme és freqüent arreu del 
món. Moltes vegades els moviments ecològics volen abraçar-ho tot i tenen una visió 
catastrofista: podem triar entre la mort per una bomba atòmica, el forat d’ozó o moltes 
d’altres coses. Més que cercar culpables, el que cal és buscar fórmules que per resoldre 
els problemes del nostre país que, certament, són nombrosos». 

Abans de començar l’estudi, cal conèixer què saben els estudiants dels diferents 
nivells. Cal tenir presents els coneixements previs de l’alumnat. Per fer-ho, s’ha consultat 
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els tres currículums de la Generalitat de Catalunya10 (Departament d’Educació, 2007, 
2008, 2009a, 2009b i 2009c), el document Del currículum a les programacions 
(Departament d’Educació, 2009), així com el document Competències bàsiques en 
l’àmbit cientificotecnològic. Identificació i desplegament a la ESO, (Departament 
d’Educació, 2016). 

A partir d’ara es procedeix a analitzar cada currículum per separat: 

Segons Caamaño (1995), els objectius bàsics de l’orientació dels currículums de 
ciències són: promoure l’interès dels estudiants per connectar la ciència amb les 
aplicacions tecnològiques i els fenòmens de la vida quotidiana i abordar l’estudi d’aquells 
fets i aplicacions científiques que tinguin una major rellevància social, abordar les 
implicacions socials i ètiques que l’ús de la tecnologia comporta i adquirir una 
comprensió de la naturalesa de la ciència i del treball científic. 

En primer lloc, s’ha consultat el currículum de primària (Departament d’Educació, 
2009a). L’educació primària és una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels 
nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil i continua en l’educació 
secundària obligatòria. Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són 
proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en 
l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per 
adquirir nous aprenentatges. Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els 
permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació 
basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, els hàbits, la solidaritat, la llibertat, 
la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la 
llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i 
poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la 
vida. 

En aquesta etapa, els continguts treballats que poden estar relacionats amb l’ecologia 
s’inclouen dins l’àrea de “Coneixement del medi natural, social i cultural”. 
Específicament, no s’inclou com a tema, però es toca de manera transversal en molts 
ítems, i en les activitats, problemes, etc. Cal que hi hagi una bona coordinació amb el 
personal docent d’educació infantil i d’educació secundària obligatòria per assegurar una 
transició adequada de l’alumnat entre etapes. 

Les competències bàsiques són l’eix vertebrador del procés educatiu. El currículum 
orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria 
és aconseguir que els alumnes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i 
esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, 
diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Un currículum per competències 
significa ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. S’identifiquen dos 
grups de competències bàsiques: les competències transversals, que són la base del 
desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) i les competències 
específiques, centrades a conviure i habitar el món i relacionades amb la cultura i la visió 
d’aquest. 

                                                            
10 Els continguts curriculars de les diferents àrees contribueixen a l’adquisició de les competències -en aquest cas, es 
tracta de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic- (Departament d’Educació, 2016). 
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Si la “cultura ecològica” s’hagués d’emmarcar dins d’unes competències, s’escauria 
dins la Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i dins la 
Competència social i ciutadana.  

La primera, inclou la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat 
comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i l’entorn, fer un ús 
responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional 
i responsable. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del pensament 
cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions.  

La segona és la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la 
convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i pràctiques 
democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint i mantenint 
una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i 
obligacions cívics. 

L’àrea de Coneixement del medi, social i cultural pretén capacitar l’alumnat per 
entendre, opinar i prendre decisions sobre els aspectes de l’entorn amb els que 
interacciona. Centra la seva intervenció didàctica a facilitar a l’alumnat el pas de la 
cultura viscuda a la seva reconstrucció intel·lectual. 

L’aprenentatge ha d’ésser contextualitzat i encaminat a interpretar les 
experiències, tant directes com indirectes, properes en el temps i en l’espai i significatives 
a fi de poder establir relacions cognitives i afectives.  

El coneixement del medi ha de permetre a l’alumnat incidir en la millora del seu 
entorn i fer-ne un ús sostenible.  

L’estructuració dels continguts de l’àrea s’organitzen en set blocs, aquests es 
troben en els tres cicles de primària (inicial, mitjà i superior).   

Tot seguit, es presenten els temes que directament o de manera transversal 
pertoquen els continguts estudiats en la tesi:  

Als cicles inicial i mitjà de primària, els alumnes treballen els continguts que es 
mostren respectivament a les taules següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

L
es

 
p

er
so

n
es

 
i l

a 
sa

lu
t 

 Reconeixement dels diferents tipus d’aliments. Valoració d’una alimentació sana i variada. 

P
er
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n

es
, 

cu
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u
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 i 
so

ci
et

at
  Reconeixement de la importància de la participació i coresponsabilitat en les tasques de la 

vida domèstica, escolar i social.  
 Descoberta i identificació dels elements característics de l’entorn, els serveis i els espais 

comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús. 

M
at

èr
ia

 i 
en

er
gi

a  Aplicació de criteris de separació i selecció als residus urbans. Participació en la reducció, 
reutilització i reciclatge de residus de l’escola. 

 Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un sistema. 

Taula. 2.1.: Quadre resum dels continguts de cicle inicial  
(modificat del Departament d’Educació, 2009a).  

CICLE MITJÀ 
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 Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn, reconeixent els 
elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.  

 Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn. 

E
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rs
 v
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 Caracterització de la funció de nutrició, relació i reproducció en els animals i plantes i 
relacionar-los amb els seus hàbitats. 

 Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb la cria d’animals i el cultiu de 
plantes. 

 Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper. 
 Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la 

construcció de respostes coherents amb el coneixement científic. 
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 Identificació i justificació d’hàbits d’higiene, de descans, d’exercici físic i l’alimentació 
variada i equilibrada per a una vida saludable. Identificació de missatges i pràctiques 
que no afavoreixen el bon desenvolupament personal i la salut. 

M
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 Identificació de diferents fonts d’energia i de cadenes energètiques relacionades amb 
canvis observats a la vida quotidiana. Valoració de l’ús responsable de les fonts d’energia. 

Taula. 2.2.: Quadre resum dels continguts de cicle mitjà (modificat del Departament d’Educació, 2009a). 
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 Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant 

formes de representació bàsiques.   
 Orientació mitjançant l’observació d’elements naturals i humanitzats de l’entorn.  
 Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball 

cooperatiu. 
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 Observació, usant mètodes directes i indirectes, d’organismes i d’objectes inerts. 
 Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de fer les funcions bàsiques. 
 Observació a ull nu d’un organisme en el seu medi natural o reproduint el medi a l’aula. 

Identificació i determinació d’animals i plantes de l’entorn segons diferents criteris 
observables.  

 Identificació de les característiques i comportaments d’éssers vius per adaptar-se al medi. 
 Comunicació oral de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
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A cicle superior, l’alumnat de cinquè i sisè de primària treballen:  

CICLE SUPERIOR 
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 Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge. 
 Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 
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 Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi.  
 Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius.  
 Cerca i contrast d’informació en diferents suports sobre éssers vius i condicions de vida. 

Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llenguatges. 
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 Valoració positiva dels hàbits d’higiene i dels estils de vida saludables. 
 Expressió raonada de les valoracions pròpies i contrast amb les valoracions dels altres 

sobre decisions que afavoreixen un comportament responsable i saludable 

Taula. 2.3.: Quadre resum dels continguts de cicle superior  
(modificat del Departament d’Educació, 2009a). 

Un cop revisat el currículum de primària, es procedeix a revisar el currículum que 
estan cursant l’alumnat enquestat, aquests són el currículum d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) i el currículum de Batxillerat.  

L’enfocament de les ciències de la naturalesa a l’educació secundària obligatòria, 
en coherència amb els aprenentatges de l’etapa d’educació primària, es dirigeix a l’anàlisi 
de problemes de l’entorn de l’alumnat i té en compte la valoració de les implicacions 
socials que comporten els coneixements i les aplicacions científiques actuals. 

En el marc curricular per a l'adquisició de les competències bàsiques 
(Departament d’Educació, p.2, 2009d), les ciències de la naturalesa tenen un paper 
rellevant en la mesura que la seva finalitat és proporcionar a l'alumnat els coneixements 
científics i les estratègies que li possibilitin comprendre els fets i fenòmens del món i 
actuar de manera responsable i crítica.  

Així, l’alumnat ha d’apreciar les aportacions de la matèria per aprendre a resoldre 
problemes de la vida quotidiana, tot valorant els aspectes ètics, socials, ambientals o 
polítics relacionats amb els nous descobriments i les noves aplicacions, i desenvolupant 
actituds positives vers la ciència i la tecnologia.  

Les ciències de la naturalesa que es treballen a l’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) han de permetre viure, apreciar i gaudir de l’activitat científica, la construcció del 
seu coneixement i la seva aplicació (Departament d’Educació, 2007). L’alumnat ha 
d’aprendre a establir interrelacions entre les diferents disciplines científiques utilitzant 
la terminologia adequada i començar a desenvolupar l’esperit crític un cop acabada 
aquesta etapa escolar. També ha de mostrar una actitud oberta davant diverses opinions 
contrastades, i tenir capacitat per debatre i argumentar les idees pròpies i les dels altres 
amb respecte. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
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Aquesta matèria considera tots els aspectes que fan de la ciència una activitat 
sotmesa a contínua revisió, amb grans possibilitats d’aplicació i en directa relació amb la 
vida quotidiana. Cal considerar també els processos socials i els contextos que 
condicionen la manera en què s’obté el coneixement científic, es comunica, representa i 
argumenta en la comunitat científica i es divulga a la societat. Aquesta comprensió és 
molt important perquè els estudiants puguin discernir entre el que és ciència i el que no 
ho és. Aquesta matèria ofereix un marc idoni per al debat i la defensa de les idees pròpies 
en camps com el de l’ètica científica. Tot això ha de contribuir a formar ciutadans i 
ciutadanes informats i, per això, crítics, amb capacitat de valorar les diferents 
informacions relacionades amb la matèria i les seves aplicacions, saber donar 
conclusions amb eficàcia i saber prendre decisions. 

La taula mostra els continguts de ciències naturals a la ESO.  Aquests es treballen 
amb la finalitat que aquests coneixements promoguin que l’alumnat sigui capaç d’actuar 
de manera fonamentada i responsable.  

PRIMER CURS 

C
iè

n
ci

es
  

d
e 

la
 

n
at

u
ra

le
sa

 

La matèria s’organitza al voltant de la identificació, interpretació i anàlisi de la diversitat i de 
les regularitats en els materials, els éssers vius, els embolcalls de la Terra i les estructures que 
conformen l’univers.  
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La matèria s’organitza al voltant dels canvis relacionats amb transferències d’energia en els 
objectes i materials, en els éssers vius i els ecosistemes*. 

*ECOSISTEMES: Anàlisi d’un ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun dels 
elements que el configuren. Valoració de les possibles conseqüències de la seva modificació, en 
termes de la transferència de matèria i energia (productors, consumidors i descomponedors). 
Identificació de similituds i diferències amb altres ecosistemes. 
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La matèria se centra en aspectes funcionals i estructurals per explicar el canvi químic, els 
sistemes elèctrics, el cos humà i els processos geològics interns. Es distingeixen dues parts: 
‘Biologia-Geologia’ i ‘Física-Química’. 
Dins de la part de ‘Biologia-Geologia’ es treballa la “Interacció entre els subsistemes de la Terra 
i l’activitat humana” en la qual es treballa la caracterització de les conseqüències de l’activitat 
humana sobre la biosfera a partir d’analitzar la modificació dels cicles de matèria i del flux 
d’energia de la natura. També s’identifiquen els mecanismes autoreguladors dels ecosistemes 
en els cicles de matèria i el flux d’energia d’un ecosistema proper. 
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La matèria és optativa. El contingut de biologia que es planteja se centra en la introducció de 
les tres teories-clau de la disciplina: la teoria cel·lular, la teoria cromosòmica de l’herència i la 
teoria de l’evolució. La geologia s’aborda a partir de l’estudi de la història de la Terra i dels seus 
canvis a partir d’introduir la teoria de la tectònica de plaques. 
En aquest curs no s’estudia ecologia com a tal, tot i que els continguts de biologia i geologia 
permeten treballar-la relacionant els nous conceptes amb els adquirits en els cursos anteriors. 

Taula 2.4.: Quadre resum dels continguts de secundària (Departament d’Educació, 2007). 

EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  
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En la integració de continguts (Departament d’Educació, p.5, 2009d), la 
interpretació de fenòmens i problemes de la natura socialment rellevants a partir d’un 
tractament interdisciplinari afavoreix el desenvolupament d’un pensament complex en 
la mesura que els continguts es relacionen i s’enfoquen des de diferents perspectives i a 
diferents escales. Dit d’una altra manera, són importants les connexions dels continguts 
amb altres disciplines. 

En el nou currículum (Departament d’Educació, 2015), els continguts de 
secundària es reparteixen de manera diferent, per tant el present estudi es troba enmig 
d’aquest canvi, aquest nou currículum l’ecologia es dóna a la matèria comuna a primer i 
tercer d’ESO, anomena Biologia i Geologia i a l’optativa de 4t d’ESO, anomenada Biologia 
i Geologia i ciències aplicades. A continuació s’exposa la programació del nou 
currículum: 
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Diversitat dels éssers vius: 
- Biodiversitat en organismes vius i registres fòssils  

La terra i els seus embolcalls:  
- La terra com a sistema: geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera, els quals interactuen 

entre ells. 

SEGON CURS 

F
ís

ic
a 

i 
Q

u
ím

ic
a La matèria: 

- Cicle de materials d’ús habitual: origen, obtenció i ús de matèries primeres, residus i 
reciclatge. 

TERCER CURS 

B
io

lo
gi

a 
i G

eo
lo

gi
a Ecosistemes i activitat humana: 

- Ecosistemes. Paper dels elements que el configuren. Conseqüències de la seva 
modificació en termes de transferència de matèria i energia. Similituds i diferències 
entre ecosistemes diversos: agrícoles, aquàtics, forestals, etc. 

- Anàlisi de problemes ambientals com per exemple la generació de residus. 
Argumentació de mesures preventives i correctores i concreció de propostes d’actuació 
a l’entorn proper. 
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La matèria del darrer curs d’ESO és optativa.  

Ecologia i medi ambient: 
- Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra.  
- Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors limitants i adaptacions. 

Hàbitat i nínxol ecològic.  
- Autoregulació de l’ecosistema, la població i la comunitat. Dinàmica de l’ecosistema. 

Cicle de la matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeoquímics i 
successions.  

- Impacte de l’activitat humana en el medi ambient. 

Taula 2.5.: Quadre resum dels continguts de secundària (modificat del Currículum d’ESO, 2015). 

EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 2015 
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És obvi, que el Currículum és el document marc de l’ensenyament, és l’eina que 
el Departament d’Educació posa a l’abast de tothom perquè el fil conductor d’arreu del 
territori sigui el mateix, però cada mestre utilitza un llibre diferent, només cal mirar la 
gran varietat d’editorials existents al nostre país.  

A continuació es mostren alguns exemples de llibres de text de l’etapa de 
secundària obligatòria de diferents editorials on es pot veure que tot i que tots parteixen 
del currículum, no n’hi ha dos d’iguals. Els continguts, les activitats, els experiments, n’hi 
ha tants com autors diferents. Per exemple: 

 

 

- 1r d’ESO 

De Manuel i Grau (2015), treballen “ecologia” , Ramos et al. (2015), a 1r d’ESO, 
treballen els “ecosistemes”. Márquez i Móra (2015) treballen “biodiversitat”. Bueno i 
Tricas (2016), ho treballen transversalment a “la matèria viva”, i implícitament a “els 
ecosistemes I” i “els ecosistemes II”.  

- 2n d’ESO 

Álvarez, Checa, Christensen, Jiménez i Liñañ (2012), treballen “la vida als 
ecosistemes i biomes”. Carrión i De Diós, Gil i Pedrinaci (2008), treballen “ecosistemes”. 
De Manuel i Grau (2008), treballen “els ecosistemes i la seva dinàmica”,  “els ecosistemes 
terrestres” i “els ecosistemes aquàtics”. 

- 3r d’ESO 

De Manuel i Grau (2015), treballen “ecologia”. Rosell i Nicolau treballen “els 
ecosistemes”. Ferran et al. (2015) treballen “ecosistemes”. Bueno i Tricas (2016), 
treballen “ecologia”, “flux de matèria i energia” i “el medi ambient”.  

- 4t d’ESO 

Omedes i Rosell (2016) treballen “ecologia” i “medi ambient”. Bru et al. (2012 i 
2016), treballen “ecologia i medi ambient”, “la dinàmica dels ecosistemes” i “els canvis 
en els ecosistemes”. Ferran et al. (2016) treballen  “ecologia i medi ambient”. Grence, T. 
et al. (2016), treballa “l’estructura i la dinàmica dels ecosistemes” i en el capítol 5 
“l’activitat humana i el medi ambient”. 

Taula 2.6.: Alguns dels llibres de secundària disponibles per a les matèries de ciències de la naturalesa de 
la ESO en les quals de manera directa o transversal es treballa l’ecologia i el respecte pel medi ambient. 

  A batxillerat, la Biologia, Les Ciències de la Terra i del medi ambient i Les 
Ciències per al món contemporani, comparteixen bona part del llenguatge, la 
metodologia i alguns conceptes.  

Les ciències per al món contemporani són una matèria comuna que s'implanta al 
currículum del batxillerat en un moment en què s'està instituint un nou paradigma que 
el sistema educatiu no pot ignorar: la societat de la informació i el coneixement, 
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(Departament d’Educació, 2015). Aquesta matèria ha d'afavorir que l'alumnat de 
batxillerat adquireixi les competències necessàries per comprendre el món actual, tant 
en els aspectes relacionats amb el seu entorn immediat i vital com en aquells de caràcter 
global que governen el funcionament de la natura i el sistema social. 

En primer lloc, pretén transmetre el caràcter unitari -no compartimentat- de la 
ciència com un producte de cultura, com una obra col·lectiva del pensament i la 
imaginació que ens allibera de la ignorància i de la superstició, i com una activitat que fa 
possible, mitjançant les aplicacions tecnològiques, la satisfacció eficient de les necessitats 
humanes. 

En segon lloc, cal fer comprendre i transferir a les aules, tant com es pugui, la 
manera de treballar dels científics. Aquest propòsit implica un currículum més 
fonamentat en les competències que en els continguts pròpiament dits. Aquesta opció 
exigeix una metodologia orientada cap a la recerca, que implica capacitats com ara 
descriure, mesurar, representar, argumentar i fer prediccions. En aquest marc, cal 
rebutjar la falsa atribució de la ciència com a generadora de veritats absolutes i proves 
irrefutables, presentada en un context sotmès a revisió permanent, a l'avaluació crítica i 
a la impugnació que la fa distingible de les creences i els mites. Per tot plegat, es tracta 
que l'alumnat adquireixi hàbits de treball, reflexió i respecte vers les idees d'altri que 
afavoreixin la seva inserció en la societat de la informació i el coneixement. 

Certament, aquesta matèria té un sentit integrador, globalitzador i finalista que 
pretén ajudar a tot l'alumnat de batxillerat a bastir els fonaments necessaris per observar 
el món amb una mirada científica, tant des de la dimensió del món físic com des de la 
dimensió social i cívica, àmbits que s'interrelacionen i complementen. 

En aquesta matèria comuna de Batxillerat, l’ecologia es treballa transversalment 
i de manera competencial perquè l’alumnat entengui la relació existent entre els recursos 
disponibles, com reciclar-los i com afecta al medi ambient. La taula mostra els continguts 
relacionats amb el tema en qüestió: 
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CIÈNCIA, SALUT I ESTILS DE VIDA 
 Valoració dels components de dietes específiques. Consideració de la influència dels 

hàbits culturals sobre els hàbits d'alimentació.  
 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 Identificació i anàlisi dels impactes de les activitats humanes sobre la biodiversitat. 
Valoració dels efectes de la introducció d'espècies exògenes en els ecosistemes. 

 Caracterització de les diferents concepcions del desenvolupament sostenible. Relació 
entre estratègies de desenvolupament i conflictes socials. Anàlisi d'indicadors. 
Valoració crítica del paper dels moviments ambientalistes i de les polítiques 
mediambientals d'àmbit internacional i local. 

Taula 2.7.: Quadre resum dels continguts de “Ciències per al món contemporani”                                             
de la matèria comuna de Batxillerat (extret del Departament d’Educació, 2008). 

La formació de l'alumnat en els continguts de la matèria de Biologia contribueix 
a l'assoliment de les competències generals del batxillerat. Pel que fa a la competència 

BATXILLERAT 
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comunicativa, aprendre a comunicar ciència significa descriure fets i fenòmens, explicar-
los i exposar-los, justificar-los i argumentar-los, i definir-los utilitzant diferents 
tipologies de llenguatge i formes de comunicació, com el matemàtic, el visual, l'accional 
i donar conclusions amb eficàcia i esperit crític. La biologia contribueix a aquesta 
competència aportant el coneixement del llenguatge de la ciència en general i de la 
biologia en particular, que és indissociable al del coneixement científic mateix. A més, la 
biologia ofereix un marc idoni per al debat i la defensa de les idees pròpies en camps com 
el de l'ètica científica. 

Adquirir la competència en el coneixement i interacció amb el món físic significa 
tenir una visió i una possible explicació global dels fenòmens naturals per aplicar-les a 
situacions reals i quotidianes. L'apropiació dels conceptes fonamentals, dels models i 
dels principis de la biologia pot contribuir a avaluar i opinar reflexivament sobre les 
accions de millora de les condicions de vida de les persones i de tots els altres éssers vius, 
fent un ús responsable dels recursos naturals, tenint cura del medi i adquirir hàbits de 
vida saludables, així com un consum racional i responsable.  

En la modalitat de ciències, la Biologia de batxillerat, inclou l’ecologia a 2n curs, 
en el bloc anomenat biodiversitat (Departament d’Educació, 2008). La taula següent en 
mostra els continguts: 

SEGON CURS 

B
IO

L
O

G
IA

 BIODIVERSITAT 

 Consideració de la biodiversitat, a escala individual, poblacional i d’ecosistemes. 
Anàlisi de la diversitat ecològica en el context dels diversos ecosistemes. En 
biodiversitat es reflexiona sobre la visió explicativa que ofereix l'evolució a la 
biodiversitat. S'aborda aquí el tractament conjunt de l'evolució i l'ecologia. 

Taula 2.8.: Quadre resum dels continguts de “Biologia” al Batxillerat  
de la modalitat de ciències i tecnologia (modificat del Currículum, 2008). 

Les ciències de la Terra i del medi ambient tenen com a finalitat proporcionar, a 
l'alumnat del batxillerat científic que la cursi, donat que és optativa, eines teòriques i 
pràctiques per al coneixement del sistema Terra, els subsistemes terrestres i les 
interaccions d'aquests amb els éssers humans. 

Dins la matèria de Ciències de la Terra i del medi ambient, no es treballa 
implícitament l’ecologia però sí tot el que va relacionat. En aquesta matèria és important 
que l'alumnat adquireixi els coneixements i les habilitats necessàries per participar en el 
procés d'anàlisi i valoració crítica dels problemes ambientals i la seva gestió, i també una 
sensibilització fonamentada en la recerca i anàlisi d'informació contrastada i, si s'escau, 
compromisos per a l'acció, tant individual com col·lectiva, en defensa i millora del medi. 
Les ciències de la Terra i del medi ambient ajuden a reflexionar sobre les relacions entre 
la ciència, la tecnologia i la societat, i a valorar algunes de les implicacions ètiques que 
comporten aquestes relacions. (modificat del Departament d’Ensenyament, 2009b). 

BATXILLERAT CIENTÍFIC 
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La dimensió global de la ciència actual i especialment en el cas de les ciències de 
la Terra i del medi ambient facilita l'intercanvi d'experiències i opinions sobre temes 
científics entre professorat i alumnat i dels alumnes entre si, de manera gairebé 
immediata. L'intercanvi d'experiències, idees o projectes entre membres de diferents 
realitats socials afavorirà i facilitarà l'establiment d'espais de comunicació enriquidors i 
positius per a la comunitat global, contribuint així a l'assoliment de la competència 
personal i interpersonal.  

En la modalitat de ciències, a la matèria de Ciències de la terra i del medi ambient 
de batxillerat, l’ecologia es treballa en els dos cursos, encara que es treballa implícitament 
l’ecologia, però si tot el que va relacionat (Currículum, 2008; Currículum, 2009b).  

Els continguts de les ciències de la Terra i del medi ambient estan estructurats 
en sis grans apartats, tres a primer i tres a segon de batxillerat.  

Els aspectes que es treballen comprenen, a més del coneixement de la Terra i els 
canvis causats per la transferència de matèria i energia, les interaccions dels éssers 
humans amb el medi ambient. La taula en mostra els continguts: 
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EL SISTEMA TERRA I EL MEDI AMBIENT 
 Descripció de l'explotació dels recursos naturals al llarg de la història. Diferenciació i 

comparació entre els recursos renovables i els no renovables. Identificació dels 
recursos energètics convencionals i alternatius. Valoració de l'ús racional en 
l'explotació dels recursos. Relació entre consums i residus.  

 Definició del concepte d’impacte ambiental. Caracterització d’alguns impactes 
ambientals a diferents escales. 

 Caracterització del concepte de gestió ambiental. Valoració de les conseqüències de les 
accions humanes sobre el medi ambient. Identificació de diferents postures 
ideològiques davant els problemes ambientals. Relació entre creixement econòmic i 
problemes ambientals: comparació entre el conservacionisme i el desenvolupament 
sostenible. 
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LES CAPES FLUIDES DE LA TERRA  
 Caracterització dels components i interaccions dels ecosistemes. Estudi de les 

relacions tròfiques entre els organismes dels ecosistemes. Representació gràfica i 
interpretació de les relacions tròfiques. Anàlisi d'algun dels cicles biogeoquímics: 
oxigen, carboni i nitrogen. 

GESTIÓ AMBIENTAL I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 Definició del concepte de residus sòlids. Identificació i caracterització dels residus: 

urbans, agrícoles, ramaders, forestals, sanitaris, industrials i radioactius. Exposició i 
debat dels problemes que presenta el tractament dels residus i la seva gestió. Anàlisi 
de la producció i gestió dels residus urbans en una ciutat. 

 Exposició i comprensió del concepte de gestió ambiental i dels seus instruments. 
Descripció i aplicació de mesures preventives: ús de les normatives i aplicació a un 
estudi de cas per avaluar l'impacte ambiental. Anàlisi d'exemples de gestió ambiental.  

 Identificació i valoració dels instruments de política ambiental a l'Estat espanyol i a 
Catalunya. Anàlisi de la relació entre la conservació i preservació del medi i la millora 
de la qualitat de vida. Evidència de la necessitat de preservació de la biodiversitat i els 
espais naturals.  

 Valoració del conflicte entre alguns sistemes econòmics i el desenvolupament 
sostenible. Caracterització dels trets bàsics de l'educació ambiental i en la 
sostenibilitat. Anàlisi crítica d'algunes cimeres internacionals sobre el 
desenvolupament sostenible i de la viabilitat dels acords presos. 

Taula 2.9.: Quadre resum dels continguts de “Ciències de la Terra i del medi ambient”                                       
al Batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia (adaptat del Departament d’Educació, 2009b). 

BATXILLERAT CIENTÍFIC 
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Tal i com s’ha realitzat amb els llibres d’ESO, tot seguit es realitza una comparativa amb 
alguns dels llibres de batxillerat oferts a Catalunya: 

 

- 1r Batxillerat (CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI)  

A Delibes et al. (2012), es treballa de manera transversal l’ecologia i el reciclatge 
a: “cap una gestió sostenible del planeta”, “l’impacte humà en el sistema terra” i “els 
riscos naturals i els riscos provocats”. GIL et al. (2014), també de manera transversal toca 
els temes d’interès a: “el canvi climàtic ja és aquí”, “cap a un desenvolupament 
sostenible” i a “materials: ús i consum”. 

- 2n Batxillerat (BIOLOGIA) 

Torres et al. (2016), treballen ecosistemes i biodiversitat. Costa , M., Formiga, M., 
Grau, R., Llobera, M., Llort, J.M., De Manuel, J., Molina, J., Montserrat, P., Padrosa, T. 
(2009), treballen ecologia dins el bloc anomenat “Fonaments ecològics”. Jimeno, A., 
Ballesteros, M. Rodríguez, S. (2016), treballen aquests conceptes en les unitats 7 i 8, 
anomenades “L’estructura dels ecosistemes” i “La dinàmica dels ecosistemes”, 
respectivament.  

- 2n Batxillerat (CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT) 

Bach, J., Correig, T.M., Crusells, A., De Manuel, J., Tejero F. (2009), treballen 
“trànsit i matèria”, “energia als ecosistemes”, “gestió ambiental i desenvolupament 
sostenible”. Costa et al., (2012) treballen “La teoria de sistemes i l’estudi del medi”, “Els 
ecosistemes: sistemes naturals de la biosfera, els éssers humans i el medi i gestió 
ambiental”. 

Taula 2.10.: Alguns dels llibres de secundària disponibles per a les matèries de Batxillerat en les quals de 
manera directa o transversal es treballa l’ecologia i el respecte pel medi ambient. 

El fet de donar aquest tema en tres matèries diferents i tan de manera directa com 
transversal, en facilita la interdisciplinarietat, l'alumnat ha d'adonar-se que ha de posar 
en joc coneixements adquirits en el camp de les matèries de ciències i sumar-n'hi altres 
del camp de les ciències socials en el marc ampli de les relacions entre ciència, tecnologia 
i societat, per valorar alguns dels problemes tractats. 

Així doncs, tot i que explícitament el currículum no contempla tant 
específicament aquesta qüestió, donat el debat social existent, es considera interessant 
que l’alumnat a banda d’aprendre que és l’ecologia, què vol dir i distingir-la del que no 
és ecologia, també ha d’aprendre a diferenciar ecologisme, d’ecologia11. Només quan 
l’alumnat pren consciencia del que sap, o pensa que sap, i ho comunica, està en disposició 
de compartir-ho amb els altres i de modificar-ho, si s’escau.  

Amb la present tesi doctoral es vol investigar si l’ensenyament d’ecologia a les 
aules pot alterar la manera de fer, l’actitud o comportament en quant als hàbits de 

                                                            
11 En paraules de Margalef (2012), «Què és l’ecologia i què no és?; què és teoria i què és realitat?». Es pot pensar que 
moltes d’elles són qüestions acadèmiques, en el sentit d’irrellevants o improductives. 
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reciclatge, i si canvia la seva opinió envers els productes etiquetats com a ecològics, així 
com la valoració i consum que se’n fa d’aquests. Es vol conèixer perquè creuen que són 
millors o perquè creuen que no, es vol veure si prenen consciència o simplement depèn 
del que fan a casa o qui sap si del màrqueting. En definitiva es vol conèixer si un cop 
adquirit aquest coneixement la manera de pensar continua igual que abans d’adquirir-lo 
o es modifica en funció del coneixement. Per fer-ho, s’analitzen les respostes per als sis 
cursos de secundària per observar si canvien les actituds en augmentar els coneixements. 
Al mateix temps s’analitzen com varia valoració i el consum dels productes ecològics –
tot i que l’autora és conscient que aquest darrer punt no depèn de l’alumnat- i els hàbits 
de reciclatge. 

 

- L’educació ambiental com a disciplina o com a eix transversal? 

S’entén com a temàtica transversal al conjunt de coneixements llur aprenentatge 
té competències en diferents disciplines. L’educació ambiental, n’és un exemple. 
Caracteritzada a més per un fort component actitudinal. En tots aquests temes l’objectiu 
no és promoure la construcció de coneixements sinó capacitar per a l’acció. A l’escola des 
de sempre se li ha atorgat no sols la funció de transmetre coneixements a les noves 
generacions, sinó també educar-les en els valors i en les pràctiques considerades 
socialment adequades en el precís moment. Sovint, el problema d’aquests temes 
transversals és que només es tracten ocasionalment, en activitats puntuals o quan el 
context social en demana reflexionar. Encara que pel seu caràcter transversal es 
considera que aquests temes s’han d’ensenyar des de totes les àrees curriculars, 
generalment s’associen a alguna d’elles en funció del tipus de continguts que fonamenten 
l’acció. Per exemple, la comprensió dels problemes ambientals requereix tant el 
coneixement del funcionament d’un ecosistema natural com el de la societat, pel que no 
es pot educar ambientalment des d’un currículum dividit en àrees molt 
compartimentades (Sanmartí, 2009). 

 

2.7.3. Percepció del professorat envers els coneixements en ecologia                      
de l’alumnat 

Tal i com comenta Viladot (2015) en la seva introducció, la quantitat de 
possibilitats educatives ―bones o dolentes, voluntàries o involuntàries― que reben els 
infants i joves fora de l’escola, és molt gran i va en augment, a mesura que la societat 
avança cap el que s’anomena societat del coneixement. Actualment la major part de 
l’alumnat de secundària disposa d’un dispositiu mòbil d’última generació, aquí es podria 
obrir un altre debat que ara no ve al cas, de si aquests dispositius s’han o no d’utilitzar a 
l’aula.  

Segons Sanmartí (2006), la ciència forma part de la cultura de la humanitat. Com 
cada forma cultural, té unes finalitats específiques. En concret les ciències es preocupen 
per comprendre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix i, en funció 
del coneixement que inventa (o construeix), prendre decisions sobre com actuar. Per 
aconseguir aquestes finalitats busca identificar preguntes rellevants, generar conceptes, 
models i teories per donar-hi resposta i trobar proves que les confirmin o donin lloc a 
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noves preguntes. Com totes les formes culturals, la ciència genera unes emocions, unes 
pràctiques, unes regles de raonament, un llenguatge específic (Lemke, 1997), i unes 
actituds i valors. Ensenyar ciències comporta ajudar els infants i joves a apropiar-se 
d’aquesta cultura, a saber utilitzar-la en la seva activitat i a generar desig de fer-la 
evolucionar. Per tant, en l’aprenentatge de les ciències s’interrelacionen molts factors: 
els interessos, l’observació i l’experimentació, les estratègies de raonament, la manera 
d’organitzar les idees, la manera de comunicar-les, els valors, entre d’altres. 

Però, quina és la visió de la ciència que tenen els professors de ciències? Segons 
Sanmartí (2009), nombrosos estudis demostren que, quan es pregunta al professorat 
sobre la seva concepció de ciència, les respostes revelen un model bàsicament empíric 
(l’observació i l’experimentació són les que generen el coneixement), molt lligada a la 
idea d’objectivitat en la recollida de dades i a l’existència d’un mètode de treball: el 
“mètode científic”. Així, per exemple es diu que “la ciència és la recerca de la veritat a 
través de les observacions i anàlisis dels fenòmens naturals”, o que “la ciència es basa en 
fets comprovats”, o bé que “la ciència és provar hipòtesis utilitzant el mètode científic”. 
Sovint, s’apliquen noves metodologies i instruments sense qüestionar-se la visió que es 
té sobre la ciència, amb la qual cosa, els canvis són superficials. Per això, innovar en 
l’ensenyament de les ciències passa necessàriament per revisar la idea sobre què és la 
ciència. 

Fins fa uns 30 anys, l’ensenyament es centrava quasi exclusivament en 
l’adquisició de coneixements a fi de familiaritzar l’alumnat amb lleis, teories, conceptes i 
processos científics. Des d’aproximadament els anys 80, gràcies a les aportacions de la 
investigació didàctica, el disseny del currículum inclou tot un seguit d’aspectes per 
contextualitzar la matèria i presentar-ne la seva utilitat, així com relacionar-la amb les 
diferents competències existents. Actualment, el desenvolupament dels continguts 
axiològics pretén augmentar l’interès de l’alumnat pels temes d’estudi, alhora que exposa 
una visió de la ciència més actual Gavidia (2008). 

Gavidia (2008), demostra com l’interès dels alumnes cap a les ciències és alt a 
principi de curs i a mesura que va avançant el curs aquest interès va baixant. La tasca del 
docent és aconseguir que aquestes actituds inicials es mantinguin o fins i tot que 
augmentin. L’autor afirma que el professorat expressa que l’alumnat no assoleix els 
nivells d’aprenentatge desitjables i en culpa a la falta de motivació, que passen dels 
estudis, no mostren interès pels temes que surten a l’aula i que no s’esforcen en aprendre. 
El professorat atribueix aquest fet a factors externs com el desinterès d’alguns alumnes, 
la influència dels mitjans audiovisuals i tecnològics externs o el nivell socioeconòmic 
familiar. L’autor ens mostra que la realitat és més complexa, la majoria del professorat 
centra el seu treball en la transmissió de coneixements additius amb metodologies 
memorístiques i no utilitza altres recursos ni té en compte els interessos dels alumnes 
centrant-se més en l’ensenyament de continguts que en l’aprenentatge dels alumnes, 
malgrat els currículums vigents posen l’èmfasi en l’adquisició de competències 
(Departament d’Educació, 2007; Departament d’Educació, 2009c; Departament 
d’Educació, 2009d; Departament d’Educació, 2016).  

Al nostre país el professorat viu en una constant situació de canvi (Viladot, 2015). 
Aquest discurs, certament, es fàcil escoltar-lo en qualsevol sala de descans del 
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professorat. Les continues reformes educatives que s’han dut a terme des que es va 
instaurar la democràcia han contribuït a desmotivar els docents a l’hora d’aplicar els 
canvis. Reformes importants com ho van ser en el seu moment la LODE ―Llei Orgànica 
del Dret a l’Educació― i la LOGSE ―Llei Orgànica General del Sistema Educatiu― o com 
ho han estat les darreres implantacions del model competencial en l’educació12, s’han fet, 
per dir-ho amb paraules suaus, amb el professorat no gaire ben predisposat a aplicar-les, 
ja que no se n’ha sentit partícip, (Viladot, 2015). El professorat més jove no hem viscut 
aquests canvis però en sentim les queixes contínuament en el nostre centre de treball. En 
l’estudi realitzat per l’Obra social “la Caixa”, FECYT i everis (2015), diuen que és obvi que 
hi ha hagut una bretxa formativa molt gran a l’hora d’implantar els nous currículums.  

L’etapa de l’Educació Secundària, a més, es troba en plena adolescència, sovint 
un període conflictiu tant en l’àmbit familiar com en l’escolar, simultàniament als canvis 
morfològics i fisiològics que comporta, i la cerca de la pròpia identitat, de l’autonomia... 
Aquestes resistències a trencar amb la disciplina, impedeixen una didàctica que tingui 
en compte la realitat de com es produeixen els coneixements actualment i la seva 
vinculació amb la societat. 

El paper dels docents en l’ensenyament-aprenentatge en l’etapa de secundària és 
fonamental, i aquest fou el motiu pel qual es va decidir realitzar entrevistes a professorat 
de secundària de diferents punts del territori català. L’anàlisi de les concepcions del 
professorat demostren com una mateixa situació educativa pot ser vista de formes molt 
diferents pels docents. Per exemple, una mateixa activitat dissenyada per al mateix nivell 
educatiu pot ser valorada de manera antagònica pels docents d’un mateix seminari o 
departament, doncs en un grup pot funcionar de meravella i en un altre no. Els estudiants 
han de desenvolupar una actitud de reflexió crítica respecte a les qüestions de ciència i 
tecnologia. 

Cal promoure l’alfabetització científica (Cañal, 2004), per fer-ho, cal 
desenvolupar les competències STEM13 entre els futurs ciutadans. Per facilitar aquesta 
alfabetització docents de diversos centres del país estan treballant per ajudar als joves a 
assolir els nivells esperats de competències STEM (2015 i 2017) i encoratjar-los per a què 
continuïn els seus estudis en els àmbits científic-tecnològic i que considerin fer una 
carrera com un possible futur professional. Això es vital per al creixement de la nostra 
societat doncs ens trobem en un món canviant.  

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya realitza cursos al 
llarg de l’any per promoure el desenvolupament de l’STEM, amb col·laboració de la 
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació entre d’altres organismes i 
col·laboradors (STEM, 2017). La Universitat de Barcelona (UB) també participa en un 
programa educatiu anomenat “STEM Barcelona” que té per objectiu promoure les 
vocacions científiques entre els estudiants d’educació secundària. El Programa organitza 
tallers d’activitats extraescolars sobre temàtiques científico-tecnològiques per a 
l’alumnat en centres educatius de Barcelona,  impartits per doctorands d’universitat 

                                                            
12 LOPEG (Llei Orgànica de Participació, Avaluació i Govern dels Centres Docents), LOCE (Llei Orgànica de Qualitat de 
l'Educació)  i LOE (Llei Orgànica de l'Educació (LOE), aquesta darrera va derogar la LOGSE, la LOPEG i la LOCE, però 
conviu amb la LODE de 1985 (CCMA, 2015). 
13 STEM és l’abreviatura de ciència (Science), tecnologia (Technology), enginyeria (Engineering)  i matemàtiques 
(Mathematics) en anglès.  



67 

 

anomenats mentors, donat que la gran majoria de doctorands no són professors de 
secundària (STEM, 2015). 

Dins la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, existeix la Xarxa CB14. Aquesta 
està formada per un equip de docents que reflexionen i actuen en equip per transformar 
el centre escolar en un espai que afavoreixi l’aprenentatge. Es fomenta l’intercanvi 
d’experiències i la creació de sabers compartits. Està formada per escoles i instituts 
d’arreu de Catalunya, on comparteixen una modalitat de formació docent entre iguals i 
en xarxa, per millorar els aprenentatges i motivacions de l’alumnat (Xarxa CB, 2017). 

Per últim, sabent que els factors externs a l’escola influeixen tant en l’alumnat, 
convé millorar la relació família escola per obtenir uns millors resultats de l’alumnat, per 
fer-ho cal reforçar els vincles entre docents i famílies. Està demostrat que aquest contacte 
i intercanvi d’informació és clau per millorar el sistema, el procés educatiu i els resultats 
acadèmics de l’alumnat. La quantitat i la qualitat dels vincles entre docents i famílies 
influeixen de manera important en el clima del centre escolar, en el clima de l'aula i, 
finalment, en els resultats acadèmics (Collet i Tort, 2012). 

 

                                                            
14 Xarxa de Competències Bàsiques. Departament Ensenyament. Generalitat de Catalunya (Xarxa CB, 2017) 
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CAPÍTOL 3: DISSENY DE L’ESTUDI 

3.1. Antecedents de la recerca 

 Notes i comunicacions oficials 

En la recerca exhaustiva que s’ha fet no s’ha trobat pràcticament res del tema en 
qüestió, així que cal destacar que aquest és un tema innovador. Pel que fa a la recerca 
bibliogràfica i webgràfica, d’una banda existeixen alguns estudis de mercat i articles 
científics que es centren en el sector dels productes ecològics, concretament amb els 
aspectes relacionats amb les pràctiques d’agricultura ecològica i qüestions 
mediambientals així com en temes de reciclatge. D’altres articles tracten l’ensenyament 
de pràctiques agroecològiques responsables.  

Jordi de Manuel (1995), va publicar «La nueva terminologia “ecológica”» on fa 
20 anys ja feia una crítica de l’ús abusiu o inadequat del terme ecològic donat que se li 
atribuïa un ús molt diferent a l’habitual. 

La revista “Medi Ambient, Tecnologia i Cultura” consta de números monogràfics 
que recullen articles sobre temes diversos relacionats amb el medi ambient des de l’any 
1991. Vol ser una eina de comunicació oberta que contribueixi a fer una reflexió, des d'un 
punt de vista tecnicodivulgatiu, sobre l'estat actual del medi ambient. Totes són molt 
interessants, però d’aquesta col·lecció cal destacar-ne principalment dues -que s’exposen 
tot seguit- donat l’estreta relació amb aquesta tesi doctoral.  

Es tracta de dos volums publicats a principis dels anys noranta.  

L’any 1991, es va publicar aquesta primera revista. Aquest primer número es 
titulava “El reciclatge, una estratègia ecològica per al sistema econòmic”, (Reales, 
1991).  

En l’editorial que duia per títol “Reciclar-se o morir” ja al 1991 s’exposava que «el 
debat mediambiental al nostra país és gris i escàs. Perdut en el tempestuós mar de les 
normatives europees i nacionals, desdibuixat per les típiques poses per a l’anunci o 
submergit al forat –verd, per descomptat- de les exclamacions que busquen l’eco fàcil en 
el públic, el cert és que hi manca molta reflexió, un contacte més gran amb la situació 
real i una obertura de mires que superi les fronteres més immediates. Aquesta publicació 
apareix quan la proliferació de notícies, informes i estudis sobre l’estat del medi ambient 
a tot el món deixa entreveure la imatge d’un planeta greument malalt. Les ànsies del 
consumisme d’una banda, i l’explosió de la població, de l’altra, són dos termes 
incompatibles en l’equació de la protecció de la natura»«. 

25 anys després d’aquesta publicació el debat continua sent el mateix. Els mitjans 
de comunicació, com a mínim des dels anys noranta  estan participant activament en la 
protecció i conservació del medi ambient i en fomentar el reciclatge. S’han realitzat 
diverses campanyes publicitàries per conscienciar a la població. Fins i tot la televisió 
catalana (TV3) l’any 1993 va crear un personatge de ficció, “El Capità Enciam”, per 
transmetre aquest missatge als infants. Aquest personatge es podria descriure com un 
“superheroi ecologista”. Protagonitzava episodis curts conformats per un o dos esquetxos 
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en els que conscienciava els telespectadors sobre les utilitats del reciclatge, parodiant 
amb humor els superherois de còmic. El seu lema era: «Els petits canvis són poderosos!» 
(Ribera, 1997). 

Avui en dia, l’Agència Catalana de Residus (2016) de la Generalitat de Catalunya 
disposa de material divulgatiu pedagògic per potenciar el reciclatge i que aquest és faci 
correctament, algunes campanyes darrerament han tingut molt d’èxit com per exemple 
la “Envàs, on vas?”, òbviament ja que l’eslògan i l’anunci publicitari adjunt captaven 
l’atenció de l’espectador i generaven un vincle emocional. Però a més existeix altre tipus 
de material, com per exemple “Hàbits de consum que fan estalviar residus i diners. 
Consells per a una compra més econòmica i baixa en residus”, en aquest cas els consells 
són comprar envasos familiars enlloc d’individuals, fer servir productes reutilitzables 
enlloc d’un sol ús, o apostar pels aliments frescos o a granel enlloc d’envasats, aquestes 
opcions redueixen la càrrega de residus quotidiana. 

L’any 2016, es va presentar la nova campanya de la Generalitat per fomentar la 
recollida selectiva dels residus. La campanya, que té el lema ”Redueix, Reutilitza, 
Recicla, REACCIONA”. Està adreçada a la gent que no participa en el procés del 
reciclatge i que no separa els residus domèstics a casa seva. Es tracta de promoure un 
canvi d’hàbits mostrant els efectes negatius que té sobre el medi ambient llençar-los tots 
a la mateixa bossa. Si en els darrers anys les campanyes que s’han realitzat mostraven 
una visió amable del reciclatge, o explicaven com funcionava la recollida selectiva, 
aquesta té un missatge més directe i amb menys humor. El to didàctic deixa pas a la 
reflexió, apel·lant a la responsabilitat de cadascú a l’hora de decidir què fa amb els residus 
que genera. Els nens posen en evidència la manca de compromís, de consciència i de 
civisme de qui no separa la brossa, de qui no es preocupa pel futur del país i del planeta 
(Agència Catalana de Residus, 2016). 

L’any 1993, es va publicar la sisena revista de la col·lecció anteriorment 
esmentada «Medi ambient, Tecnologia i Cultura», aquest número es titulava “Producte 
ecològic: un canvi en la producció i el consum a favor del planeta” (Reales, 1993).  Un 
article de la revista duia per títol: “Productes ecològics: entre el medi ambient i el 
marketing”. «La creixent sensibilitat mediambiental de la gent ha portat a l’aparició dels 
productes anomenats ecològics. Els prestatges dels supermercats són plens d’esprais que 
no malmeten la capa d’ozó i de detergents biodegradables, fins i tot els fabricants 
d’automòbils s’afanyen a dir que el seu vehicle és gairebé reciclable del tot15.  

Les enquestes realitzades en alguns països revelen que hi ha societats molt 
sensibilitzades. Allà on la consciència ecològica és molt alta, també ho és la demanda de 
productes ecològics per part del públic. Diuen les enquestes que als països nòrdics 
(Lieblein, Breland, Østergaard, Salomonsson i Francis, 2007) més d’un cinquanta per 
cent dels consumidors té en compte si un producte és o no ecològic.  

Un producte ecològic no és només aquell que contamina menys, ha de tenir altres 
característiques. Ha de permetre estalviar recursos i energia des del moment de 
l’extracció i elaboració de les matèries primeres, durant el procés de fabricació i fins a la 

                                                            
15 Al 2016, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha classificat el parc de vehicles en funció del seu potencial 
contaminant. Es classifiquen en quatre: Zero emissions, ECO, C i B (DGT, 2016). 
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seva eliminació final, ja sia mitjançant el reciclatge o amb un altre mètode. Per tant, 
decidir si un producte és o no ecològic ha de ser fruit d’un procés i d’una anàlisi molt 
acurats. 

La creixent demanda de productes ecològics per part dels consumidors i l’impuls 
dels mercat per respondre-hi, han creat sovint una situació on pot prevaler el màrqueting 
per sobre d’uns criteris realment ecològics del producte» (Reales, 1993). 

La Generalitat de Catalunya des de l’any 2008 realitza el “Baròmetre de Percepció 
i consum dels Aliments Ecològics”, enquesta inclosa dins el “Programa de foment de la 
producció agroalimentària ecològica” i amb conveni amb el Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) de la mateixa Generalitat. Se n’han realitzat 5 fins a dia d’avui. L’objectiu de 
l’estudi és quantificar el coneixement i els hàbits de consum d’aliments ecològics dels 
consumidors catalans i mesurar-ne l’evolució. Es realitzen 1600 entrevistes telefòniques 
a individus de 16 o més anys que resideixen a Catalunya.  

L’any 2010, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya publica el seu 47 número de la revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura, 
aquesta tracta del valor de la biodiversitat.  Els articles continguts en la revista tracten 
de l’economia dels ecosistemes i la biodiversitat 

Ecological (2016b) publica “El sector ecológico en España 2016” on fa estudis i 
parla del mercat, del perfil del consumidor i de la producció ecològica a Espanya, i ho 
ubica en el context internacional equiparant España amb altres països tant europeus com 
a nivell mundial.  

El Ministeri d’Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  del Govern 
Español, el 2016 va publica rel “Perfil ambiental de España 2015”. Aquest és un informe 
elaborat per la “Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
(Punto Focal Nacional de la Agencia Europea de Medio Ambiente en España) del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente”. Aquesta sèrie anual, 
iniciada al 2004, té com a objectiu, apropar la situació ambiental espanyola al major 
públic possible, amb informació desagregada per comunitats autònomes i referències a 
la Unió Europea. L’estructura consta d’una primera part que inclou un anàlisis de dos 
temes ambientals d’interès, una segona part constituïda per 80 indicadors, distribuïts en 
18 capítols i un darrer apartat que ofereix informació per comunitats autònomes, amb la 
col·laboració de la “Red EIONET” de l’Agència Europea de Medi Ambient, Perfil 
ambiental en España (2015).  

En el bienni 2012-2014, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, dins el programa anomenat 
“Foment de la producció agroalimentària ecològica”, (Ecobaròmetre, 2012 i 2015), ha 
realitzat per quarta vegada l’anomenat “Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments 
Ecològics” el qual té per objectiu quantificar el coneixement i els hàbits de consum dels 
consumidors catalans. Alcañiz (2012), fa quasi el mateix però agafant una mostra de 
Barcelona i una de Lisboa.  

A finals del 2016, La Fundació Endesa va publicar l’Ecobaròmetre (2015), 
“Cultura Ecológica y Educación”. Aquest és un estudi realitzat per dos sociòlegs que a 
partir d’enquestes realitzades el juliol de 2016 a 1.000 individus internautes d’entre 18 i 
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35 anys i 1.000 individus (telefònics) d’entre 18 i 75 anys, volíen conèixer com avaluaven 
la seva experiència escolar amb referència a la temàtica del medi ambient i l’energia. 

 

 Articles científics i tesis 

 D’altra banda, s’han trobat varies tesis doctorals (TESEO, 2017) més o menys 
relacionades amb els productes ecològics, tot i que cap d’elles ho fa des de la perspectiva 
que s’ha realitzat en la present tesi. A continuació, es descriu breument de què tracta 
cadascuna d’elles: 

Altieri (1989), publica a la revista Elsevier un article que en resum parla de com 
l’agroecologia en les seves diverses concepcions s'ha convertit en un mètode científic i 
s’utilitza per estudiar, diagnosticar i proposar alternatives de gestió dels 
agroecosistemes. Explica que el principal paper de l’agroecologia és solucionar el 
problema de sostenibilitat a l'agricultura, i com l’agroecologia pot proporcionar les 
directrius ecològiques per assenyalar el desenvolupament tecnològic en la direcció 
correcta, però que en el procés, les qüestions tecnològiques han d'assumir el seu 
corresponent paper dins d'una estratègia de desenvolupament rural que incorpora els 
problemes socials i econòmics[5]. 

Brugarolas (1999), estudia des d’un punt de vista exclusivament empresarial, com 
l’agricultura ecològica pot considerar-se com una forma de diferenciar comercialment 
els productes agraris i com aquests no estan dins el mateix segment de mercat que els 
productes convencionals. 

Al Hajj (2001), tracta d’analitzar d’una manera econòmica el mercat de productes 
ecològics alimentaris de Madrid, centrant-se en què fa que els madrilenys adquireixin o 
s’interessin, o no, en aquests productes. 

Bovea (2002), en la seva tesi va estudiar quina és la màxima quantitat que un 
consumidor està disposat a pagar per un producte que incorpori unes millores 
ambientals en el sector del mobiliari d’oficina. Cal tenir present que és important vendre 
el producte, ja que sinó aquest produeix inclús més impacte que si no es fabriqués.  

Tilman et al. (2002), en l’article publicat a la revista d’impacte Nature, tracta els 
enormes reptes sostenibles que la gran demanda mundial d’aliments prevista per als 
pròxims 50 anys planteja tant per la producció d'aliments com pels ecosistemes 
terrestres i aquàtics. Explica que els agricultors són els principals gestors de terres 
utilitzables a nivell mundial, i com aquests poden modificar, qui sap si irreversiblement,  
la superfície de la Terra en les pròximes dècades. S’exposen nous incentius i polítiques 
per  assegurar que la sostenibilitat de  l'agricultura i els serveis dels ecosistemes siguin 
crucials si es vol fer front a les demandes i millorar els rendiments sense comprometre 
la integritat del medi ambient o la salut pública. 

Chamorro (2003), realitzà una tesi d’economia centrada en l’etiquetatge ecològic 
on va fer un estudi exhaustiu de com s’utilitza aquest etiquetatge com un instrument de 
màrqueting, com aquest etiquetatge pot fer augmentar el preu del producte. Entra amb 
la política ecològica de preu i de distribució dels productors de productes ecològics.  
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Briz de Felipe (2005), realitza una tesi centrada en l’agricultura i el mercat de 
productes ecològics alimentaris. Estudia des del productor fins al consumidor per 
conèixer l’estat del sector, la xarxa de distribució i el perfil del consumidor espanyol. 

Lieblein et al. (2007), publiquen a NACTA Journal, un article on parlen del 
programa Nòrdic Agroecologia MSc d’educació professional per fer front als complexos 
desafiaments que enfronten agricultura i sistemes alimentaris actuals i en un futur. 
Buscant la comprensió de la multifuncionalitat, la complexitat i la incertesa dels resultats 
d’agroecosistemes. Per establir un lligam entre la teoria i la pràctica. Aquesta doble escala 
d'aprenentatge permet als estudiants millorar la seva comprensió de l'agricultura i 
l'alimentació en general usant la reflexió com a base de creixement personal.  

Zeller (2008), publica a Nathional Geographic “Reciclaje, El Dilema”. En aquest 
article s’explica la gran quantitat de residus que es generen i com gestionar-los. La segona 
part de l’article s’anomena “Lo que se recicla en España”, aquí es documenten els residus 
sòlids generats a Espanya , solament es recupera l’11’5% de la brossa que generem, l’altre 
88’5% acaba enterrat als abocadors. 

Salgado (2009), en la seva tesi doctoral realitza un estudi de màrqueting que 
aporta evidencies teòriques i empíriques de com el màrqueting influeix en la compra 
ecològica. La conclusió més rellevant és que és significativa la relació que existeix entre 
l’ecopreu i les emocions del consumidor d’aquest tipus de productes. 

Coiduras (2010), en la seva tesi realitza una investigació sobre la certificació dels 
productes ecològics i com aquesta és capaç de garantir la qualitat ecològica i arribar a tot 
tipus de consumidors, des de l’agricultura familiar a petita escala fins a les grans 
indústries. 

Ostergaard et al. (2010), publiquen un article sobre l’aprenentatge 
d’agroecologia, “Students Learning Agroecology: Phenomenon-Based Education for 
Responsible Action”, un fenomen d’educació basat en l’acció responsable al Journal of 
Agricultural Education and Extension. Explica com preparar els estudiants per a un 
futur complex i dinàmic és un desafiament per als educadors. Aquest article explora tres 
qüestions crucials relacionades amb l'educació i l'aprenentatge agroecològic: (1) el 
fonament “fenomenològic” per l'aprenentatge de l'agroecologia en l'educació superior; 
(2) la interacció dels estudiants amb diversos alumnes d’altres universitat de medi 
ambient; i (3) les característiques úniques de l'agroecologia com una disciplina i per què 
aquests requereixen diferents formes d'aprendre que l'educació acadèmica convencional.  

 Angela Nicole Castelli, el 2004, va realitzar un treball de màster “Teacher 
Perceptions of the Impacts of Environmental Education on the Teaching Process and on 
Student” sobre la percepció del professor en els impactes de l’educació ambiental sobre 
el procés d’ensenyament aprenentatge dels alumnes. Des de l’associació d’Educació 
ambiental del Parc National Mammoth Cave treballen realitzant programes educatius 
durant el curs escolar. La metodologia utilitzada inclou la realització d’enquestes i 
entrevistes a 35 professors que participen en el programa.  Les conclusions d’aquesta 
investigació són que els estudiants se senten motivats i predisposats a aprendre, així com 
un entusiasme per part del professorat per planificar noves lliçons. Per tant l’educació 
ambiental transmet un impacte positiu. 
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 Estudis realitzats en el context educatiu 

Referent al context educatiu, tal i com s’ha dit al principi de l’apartat no s’han 
trobat estudis similars al realitzat en el present treball. S’han trobat diverses webs i 
documents sobre reciclatge, d’aquests se’n destaca un donat el seu enfoc educatiu.  

López Díaz, 2011, publica un article sobre la importància de reciclar a l’escola i 
que les futures generacions adquireixin una actitud responsable amb el medi ambient. 

Encara que no de la mateixa temàtica existeixen altres estudis realitzats en el 
mateix context educatiu, tot seguit, s’anomenen alguns dels que s’han utilitzat en 
l’elaboració del present document:  

Gil i Vilches, el 2004, van realitzar un estudi sobre la contribució de la ciència a 
la cultura ciutadana, amb l’objectiu d’analitzar les propostes d’alfabetització científica 
com un component essencial de l’educació susceptible d’afavorir la participació 
ciutadana en la presa de decisions entorn els problemes relacionats amb el 
desenvolupament tecnocientífic, contribuint  ala formació d’un esperit crític i transmetre 
l’emoció dels apassionants desafiaments a què s’ha enfrontat la comunitat científica.    

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), al 2012, va 
realitzar un la VI Encuesta de percepción social de la ciència, estudi sobre la percepció 
social de la ciència i la tecnologia. Aquesta fundació va començar al 2001, des d’aleshores, 
de manera bianual realitza un estudi per detectar la percepció social que tenen els 
espanyols de la ciència. 

L’Obra Social “La Caixa” al 2015, va realitzar un estudi “Sobre com podem 
estimular una ment científica?” Estudi sobre vocacions científiques, en aquest treball es 
presenta l’interès per la educació científica entre els joves, l’avaluació de l’impacte de les 
accions divulgatives i les recomanacions per tal de millorar l’impacte de les accions de 
divulgació en la promoció de vocacions científico-tecnològiques. 

 

 Articles de premsa 

A banda dels articles científics tot sovint es poden trobar articles en els diferents 
diaris del país que parlen de notícies ecològiques. Del munt de notícies d’aquest estil se’n 
presenten tres, cap d’elles tracten el tema educatiu, la primera per tenir-la a tocar i la 
segona per la seva globalitat. 

Ferro, 2011, publicava 20-07-2011 a La Vanguardia una entrevista realitzada al 
Dr. Mulet, professor de Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Valencia i autor del 
llibre Los productos naturales ¿vaya timo!, l’autor després de les seves investigacions 
sobre l’alimentació ecològica, rebutja algunes de les bondats que se’ls atribueix, l’autor 
es declara defensor dels transgènics. 

El diari digital ara.cat, publicava el 27/01/2015, “Boom de restaurants ecològics”, 
on l’amo dels diferents locals ubicats a Barcelona ven que l’ecologia és ara una forma de 
contemporaneïtat i que avui dia el més cool és ecològic. Aquest senyor també comenta 



77 

 

que el perfil del consumidor d’aliments i restaurants ecològics és de classe mitja-alta i 
amb un alt nivell de formació. 

Limón (2017) a El País, el 19/02/2017, publicava que “El mercado ecológico 
mundial sigue al alza y mueve 76.642 millones de euros”. Espanya registra un 
creixement del 24,8% en el sector de l’agricultura orgànica. Aquest article explica que lo 
ecològic ven. Les motivacions per demanar aquest tipus de productes varia en funció del 
país. Els francesos ho fan per salut, els alemanys per consciència mediambiental, els 
danesos per promoure el benestar animal i els nord-americans per evitar els aliments 
transgènics.  

El Punt, AVUI, el 27/04/2017, publica “L’entrada del menjar bio als súpers en 
dispara el consum”. Les vendes d’aliments ecològics es van multiplicar per més de vuit a 
Catalunya entre el 2005 i el 2015. Daniel Valls, President del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica (CCPAE, 2016), afirma que «en vint anys la producció bio 
ha passat de ser testimonial a ser un sector important» que atribueix l’augment 
espectacular de les vendes «al fet, entre d’altres, que els productes ecològics han estat 
incorporats als supermercats». La producció agrícola ecològica, l’any passat va créixer 
un 21% i suma ja més de 170.000 hectàrees a Catalunya (Roureda, 2017). 

Després de la recerca bibliogràfica, de manuscrits, llibres, tesis doctorals, articles 
entre d’altres, cal remarcar que la present tesi doctoral tracta un tema innovador, molt 
mancat d’estudis seriosos i rigorosos, és per això que s’ha dedicat força temps a pensar 
les preguntes per tal de poder després fer un bona anàlisis de totes les dades obtingudes. 
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3.2. Objectiu de la investigació 

L’objectiu principal del present estudi és:  

Conèixer la percepció que té l’alumnat d’educació secundària obligatòria i de 
batxillerat sobre els productes etiquetats com ecològics, i com l’aprenentatge de 
l’ecologia, a mesura que van progressant dins aquests estudis i van integrant els diferents 
continguts curriculars, condiciona o no, la percepció futura sobre aquests productes. 

 Per això, s’han abordat també els objectius secundaris o parcials següents: 

- Veure quantitativament com influeixen o condicionen la sensibilitat envers la 
cultura ecològica els diferents factors interns i externs (sexe, curs, tipologia 
de centre, estudis progenitors, àmbit territorial). 

- Establir categories de manera que es pugui classificar l’alumnat en funció dels 
seus perfils de sensibilització de la cultura ecològica, categoritzant les 
respostes de l’alumnat qualitativament. 

- Establir categories de manera que es pugui classificar la seva opinió en perfils 
que defineixen la sensibilització de la cultura ecològica de l’alumnat, 
categoritzant les respostes de les entrevistes realitzades al professorat. 

- Comparar els perfils obtinguts de la percepció de l’alumnat amb els perfils 
d’opinió del professorat i veure si coincideixen o no. 

 

3.3. Hipòtesi científica i pregunta d’investigació 

La pregunta clau que intenta resoldre la tesi és:  

“L’ensenyament de l’ecologia pot fer canviar la percepció sobre tot el que porta 
el prefix “ECO”? I si la percepció dels estudiants canvia,  aquest canvi de pensament 
s’oblida o es manté amb el temps ja que queda assolit com a nou coneixement?”  

Per tant, la hipòtesi científica a partir de la qual parteix la present tesi és: 

“El coneixement de l’ecologia com a disciplina científica tal i com està als 
currículums actuals de secundària i batxillerat pot alterar la percepció dels productes 
etiquetats com a ecològics en els adolescents a mesura que incrementa el nivell 
d’estudis”. 

Així, es vol analitzar com el fet d’estudiar ecologia pot condicionar la percepció 
de l’alumnat. Per fer-ho es realitzen entrevistes a alumnat de secundària de tot el territori 
català i posteriorment es realitzen entrevistes a diversos professors de ciències naturals 
de secundària. Amb això es vol veure quins són els factors que més influeixen en la 
sensibilització de l’alumnat envers la descrita “cultura ecològica”, així com en el 
coneixements, en la valoració, en el consum i en els hàbits. 
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3.4. Disseny de l’estudi i fases de la investigació 

En el present estudi es realitzen enquestes a l’alumnat de tot Catalunya per tal de 
conèixer la percepció de l’alumnat envers els productes ecològics i com l’ensenyament-
aprenentatge condiciona la percepció futura dels mateixos. També es realitzen 
entrevistes al professorat per comparar la percepció d’ambdós grups. 

Aquest treball d’investigació s’ha plantejat a través d’un seguit de fases que es 
resumeixen a continuació: 

- Recollida d’informació  

- Confecció dels qüestionaris 

- Prova pilot amb els primers qüestionaris 

- Adaptació i modificació dels qüestionaris 

- Passament dels qüestionaris en línia 

- Passament in situ dels qüestionaris en paper 

- Recol·lecció de les dades 

- Buidatge de les dades 

- Anàlisi de les dades obtingudes de les enquestes (incloent l’anàlisi estadística) 

- Elaboració de les preguntes de les entrevistes 

- Realització de les entrevistes 

- Buidatge de les entrevistes 

- Anàlisi de les dades obtingudes de les entrevistes 

Totes aquestes fases s’expliquen detalladament en el següent capítol, anomenat 
metodologia. 
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CAPÍTOL 4: METODOLOGIA 

4.1. Introducció de la metodologia 

En aquest capítol es presenta la metodologia emprada en la investigació. Es 
presenten les tècniques i instruments de recollida de dades utilitzats en la recerca 
realitzada. Primer es descriu l’instrument principal, el qüestionari, la seva elaboració, el 
contingut i la seva validació, la mostra i l’aplicació de l’instrument. Després es descriu el 
segon instrument, l’entrevista, el contingut de la mateixa i el difusió de la mateixa. Per 
últim, s’exposen les tècniques d’anàlisi de dades utilitzades. 

L’àmbit d’estudi és Catalunya, i l’estudi es realitza a alumnes de 62 centres educatius 
de secundària repartits entre les diferents comarques16 catalanes i 170 professors de 
ciències naturals. Participa alumnat i professorat de 456 municipis catalans diferents.  

 

Figura 4.1: Mapa polític de les comarques de Catalunya. ICGC (2015).  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, en aquesta recerca es pretén conèixer la 
percepció dels productes “ECO” des de la perspectiva de l’alumnat de secundària a través 
d’un estudi per enquesta. Per tal de recollir la informació amb la que s’extreuen les 
conclusions, s’aplica el qüestionari a una mostra de 6.789 alumnes d’entre 11 i 18 anys, 
representativa del territori, dels estudis dels pares, d’equilibri entre sexes, dels diversos 
cursos, de població rural i urbana...  

Aquest estudi es pot considerar com una investigació de caire perceptiu, doncs tracta 
de descobrir la percepció de l’alumnat –a través del qüestionari- i la del professorat – 

                                                            
16 Encara que en el mapa ja hi consta, en el moment d’iniciar la tesi el Moianès encara no era reconegut com a comarca. 
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mitjançant les entrevistes-, allò que perceben i/o pensen (Bisquerra, 1989; Cohen i 
Manion, 1990). És una investigació transversal ja que descriu allò que els alumnes i 
docents perceben en el moment en què es fa la recerca, és a dir, és la fotografia d’una 
població en un moment determinat (Cohen i Manion, 1990). 

Segons Palou (2010), un cop establert el context d’investigació, es procedeix a 
determinar la metodologia, ja que les característiques del procés triat marquen la manera 
de buscar les respostes al problema plantejat. En el camp de la investigació educativa 
existeix una àmplia diversitat metodològica que respon a les característiques peculiars 
de l’objecte d’investigació.  

En la metodologia s’ha combinat l’estudi quantitatiu i el qualitatiu de manera que 
permeten contrastar dades però també obtenir-ne de noves. La combinació d’ambdues 
tècniques permet polir els resultats obtinguts i obtenir conclusions més completes. 

 

4.2. Tècniques i instruments de recollida de dades 

Tal i com s’ha comentat en la introducció, la metodologia emprada en l’elaboració de 
la tesi ha estat principalment de  caire quantitatiu però també s’ha fet qualitatiu per tenir 
una visió més global de tots els subjectes implicats en el procés, els alumnes i els 
professors. D’una banda, en l’enfocament quantitatiu, s’aplica un instrument –el 
qüestionari- per mesurar les variables contingudes en la hipòtesi. Aquesta mesura és 
efectiva quan l’instrument de recol·lecció de dades representa les variables que es volen 
analitzar.  

D’altra banda s’han realitzat entrevistes a professors de secundària de les diferents 
comarques catalanes. L’elaboració dels qüestionaris i de les entrevistes s’han realitzat 
seguint els paràmetres utilitzats en investigació educativa, Palou (2010). 

La població enquestada i entrevistada, són alumnes de secundària i professors 
d’arreu de Catalunya. 

Fins l’any 2006, Catalunya es dividia en 7 àmbits funcionals territorials que 
integraven un conjunt de comarques cada un (entre 4 i 7), que eren els següents: Alt 
Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, 
Metropolità de Barcelona, Ponent i Terres de l’Ebre. L’any 2010, es va aprovar la Llei 
23/201017 d’organització territorial sobre la creació de l’àmbit funcional del Penedès. 
Aquest nou àmbit de planificació està format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix 
Penedès, el Garraf i l’Anoia -extret del Departament de Territori i sostenibilitat (2015) i 
del Boletín Oficial del Estado (2010)-. 

                                                            
17 Ley 23/2010, de 22 de julio, de modificación de la Ley 1/1995 y de la Ley 23/1983 para fijar el ámbito de planificación 
territorial del Penedès. Documento BOE-A-2010-13130. (BOE, 2010) 
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Figura 4.2.: Mapa dels àmbits funcionals territorials de Catalunya. Modificat                                            
        del Departament de Territori i sostenibilitat (2015).  

Per facilitar el tractament de dades i seguint el criteri d’organització territorial que 
segueix la Generalitat de Catalunya comentat en l’anterior paràgraf, les dades s’han 
agrupat segons els 8 àmbits funcionals territorials. A continuació s’adjunta una taula 
especificant cada comarca a quin àmbit territorial pertany. A partir d’ara, a fi de facilitar 
la lectura sobretot en l’anàlisi, enlloc de posar el nom sencer dels àmbits, sovint se 
simplifica amb la nomenclatura següent: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 i A8, tal i com mostra 
la taula 4.  

Després de consultar amb la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona 
(CBUB) i, donat que s’ha dit a tots els equips directius dels diferents centres participants 
que conservaríem el seu anonimat, s’ha decidit no posar el nom dels seixanta-dos  centres 
de secundària participants que han realitzat l’enquesta. D’aquesta manera es manté 
l’absolut anonimat i la confidencialitat de les dades.  
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Taula 4.1.: Àmbits funcionals territorials i comarques d’estudi. 

Com s’ha comentat anteriorment, per tal de realitzar aquesta investigació, s’han 
utilitzat dues tècniques a partir de les quals s’ha recollit la informació, l’enquesta com 
instrument principal i l’entrevista estructurada com a estratègia complementaries. Es 
presenten a continuació. 

  

Comarca Capital de comarca Província

Alt Pirineu i Aran Alt Urgell La Seu d'Urgell Lleida
Alt Pirineu i Aran Alta Ribagorça El Pont de Suert Lleida
Alt Pirineu i Aran Cerdanya Puigcerdà Girona/Lleida
Alt Pirineu i Aran Pallars Jussà Tremp Lleida
Alt Pirineu i Aran Pallars Sobirà Sort Lleida
Alt Pirineu i Aran Val d'Aran Vielha e Mijaran Lleida

Ponent Garrigues Les Borges Blanques Lleida
Ponent Noguera Balaguer Lleida
Ponent Pla d'Urgell Mollerussa Lleida
Ponent Segarra Cervera Lleida
Ponent Segrià Lleida Lleida
Ponent Urgell Tàrrega Lleida

Comarques Centrals Bages Manresa Barcelona
Comarques Centrals Berguedà Berga Bcn/Lleida
Comarques Centrals Moianès Moià Barcelona
Comarques Centrals Osona Vic Bcn/Girona
Comarques Centrals Solsonès Solsona Lleida

Comarques Gironines Alt Empordà Figueres Girona
Comarques Gironines Baix Empordà La Bisbal d'Empordà Girona
Comarques Gironines Garrotxa Olot Girona
Comarques Gironines Gironès Girona Girona
Comarques Gironines Pla de l'Estany Banyoles Girona
Comarques Gironines Ripollès Ripoll Girona
Comarques Gironines Selva Santa Coloma de Farners Girona/Bcn

Terres de l'Ebre Baix Ebre Tortosa Tarragona
Terres de l'Ebre Montsià Amposta Tarragona
Terres de l'Ebre Ribera d'Ebre Móra d'Ebre Tarragona
Terres de l'Ebre Terra Alta Tarragona Tarragona

Camp de Tarragona Alt Camp Valls Tarragona
Camp de Tarragona Baix Camp Reus Tarragona
Camp de Tarragona Priorat Falset Taragona
Camp de Tarragona Tarragonès Tarragona Tarragona
Camp de Tarragona Conca de Barberà Montblanc Tarragona

Penedès Alt Penedès Vilafranca del Penedès Barcelona
Penedès Anoia Igualada Barcelona
Penedès Baix Penedès El Vendrell Tarragona
Penedès Garraf Vilanova i la Geltrú Barcelona

Metropolità Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat Barcelona
Metropolità Barcelonès Barcelona Barcelona
Metropolità Maresme Mataró Barcelona
Metropolità Vallès Occidental Sabadell i Terrassa Barcelona
Metropolità Vallès Oriental Granollers Barcelona

A5

A1

Àmbit teritorial

A2

A3

A4

A6

A7

A8
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4.2.1. Instrument principal: El qüestionari 

El qüestionari és una tècnica de recollida d’informació que treballa sobre unes 
dades que s’obtenen a partir d’una sèrie de preguntes estandarditzades, que es realitzen 
a una mostra representativa de la població.  

Abans de començar a dissenyar l’enquesta és fonamental tenir molt clar què és el 
que es vol saber. En primer lloc, cal identificar el propòsit central (objectiu de l’enquesta), 
i en segon lloc, llistar els propòsits secundaris (preguntes a les que es vol donar resposta). 

 

Figura 4.3.: Fases de l’instrument principal, modificat i  
adaptat de Cea D’Ancona (1996) i de Vallvé (2011). 

El qüestionari ha d’unir l’objectiu d’investigació i la realitat de la població 
enquestada. Per tant, el qüestionari, d’una banda ha de traduir en les seves preguntes 
l’objectiu de la investigació, i d’altra banda, buscar respostes sinceres i clares que es 
puguin analitzar correctament. Alguns avantatges del qüestionari són la facilitat 
d’aplicació a una mostra nombrosa i la immediatesa en el retorn de resultats. Alguns 
inconvenients poden ser la falta de sinceritat i la concordança de les preguntes obertes. 

La modalitat triada per l’elaboració i aplicació del qüestionari és l’enquesta 
col·lectiva i en línia. Aquesta modalitat presenta certs avantatges i inconvenients. Els 
avantatges que presenta són: si tot va bé permet aconseguir un alt índex de participació, 
les respostes emeses tenen les mateixes condicions, la contaminació d’unes respostes 
amb altres és menor i les preguntes obertes tenen un major èxit. L’inconvenient, 
probablement relatiu atesa la gran presència social de les xarxes de comunicació, és que 
cal tenir accés a internet per poder respondre el qüestionari, per fer-ne difusió es 
necessita tenir el contacte de tots els participants o d’algú que els el faciliti (modificat 
d’Albert, 2007).  
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Les enquestes permeten recollir informació d’utilitat mitjançant preguntes que es 
formulen a les persones investigades. S’obtenen respostes que reflecteixen els 
coneixements, opinions, necessitats, actituds, entre d’altres. S’utilitzen per investigar de 
manera massiva determinats fets o fenòmens d’una determinada població. L’instrument 
és el qüestionari. 

L’objectiu de l’enquesta és obtenir informació pertinent i significativa per una 
investigació. Cal elaborar-la atenent-se al disseny de la investigació i ha d’estar en 
correspondència amb el problema, l’objectiu, les hipòtesis, les variables i els indicadors 
que sustenten el marc teòric. 

Per dissenyar i realitzar les preguntes de l’enquesta cal conèixer els diferents tipus 
de preguntes que es volen fer a fi d’aconseguir poder arribar a obtenir uns resultats 
significatius.  

Els sistemes de transcripció i assignació numèrica “codificació” que s’utilitzaran 
venen marcats pel format del qüestionari i de les entrevistes, on s’espera que apareguin 
més diversitat de respostes són amb les preguntes obertes, aquestes es revisaran totes i 
s’intentarà empaquetar-les per tal de poder ser processades correctament. 

Un qüestionari ha de contenir la següent tipologia de preguntes, per poder fer 
correlacions significatives: 

 

TIPUS DE 
PREGUNTES 

 

OBJECTIU / PRETENSIÓ COM ES FA? 

DE 
CONTINGUT 

Es relacionen directament amb els objectius              
de l’estudi d’investigació 

Es redacta una pregunta de 
contingut i la seva 

corresponent pregunta de 
control, ambdues tracten la 
mateixa qüestió expressada 

de manera diferent. 
DE  CONTROL 

Serveixen per  comprovar la veracitat  
i la consistència de les respostes  

que dóna l’enquestat 

SE
G

O
N

S 
E

L
 G

R
A

U
 D

E
 

L
L

IB
E

R
T

A
T

 D
E

 L
A

 
R

E
SP

O
ST

A
 

OBERTES 

L’individu enquestat té llibertat per 
respondre, no està limitat o 

preestablert. 

 

TANCADES 

Les possibilitats 
de resposta 

estan fixades  
amb 

anterioritat. 

Dicotòmiques 

Existeixen dues 
possibilitats. 

Ex. SÍ/NO, 
VERITAT/FALS... 

Politòmiques 

Són preguntes de      
selecció múltiple, 

s’estableixen varies 
possibilitats de resposta 

Taula 4.2.: Tipus de preguntes per elaborar un qüestionari (modificat d’Albert, 2007). 

Les enquestes s’han creat mitjançant la plataforma de Google Docs-Drive. S’ha 
escollit aquesta plataforma ja que permet realitzar enquestes en línia. Això permet que 
els estudiants dels diferents centres col·laboradors puguin respondre còmodament 
l’enquesta. Aquest sistema permet transcriure les respostes a una base de dades 
simplificant el tractament de les respostes i la posterior anàlisi dels resultats. 
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El problema d’aquesta metodologia, és que implicava l’ús d’un ordinador per 
alumne durant la duració de l’enquesta. En molts centres, això suposava implicar un 
recurs limitat, i a més, fora de l’aula habitual en el qual s’imparteixen les assignatures 
que poden tenir relació amb aquest estudi i amb els professors de ciències naturals amb 
qui s’ha contactat. Atès que la resposta no va cobrir tot l’espectre d’estudi, es va haver de 
recórrer al format imprès, fent-lo arribar personalment al centres, i en moltes ocasions, 
treballant-lo aula per aula a cada curs de cada escola. Això va suposar que les dades es 
van haver d’informatitzar manualment, amb el conseqüent augment de temps invertit en 
aquesta tasca de recopilació de dades. 

 

4.2.1.1. Elaboració del qüestionari 

Abans de realitzar el qüestionari, la doctoranda s’enfrontà amb la tasca de 
meditar sobre qüestions en el camp de l’ecologia i l’ecologia teòrica, qüestions que volia 
saber si l’alumnat coneixia: Què és l’ecologia i què no és; què és teoria i què és realitat. 
Margalef en “La nostra biosfera”(2012) diu que es pot pensar que moltes d’aquestes són 
qüestions acadèmiques, en el sentit d’irrellevants o improductives. Es va creure 
interessant preguntar-ho a l’alumnat de secundària ja que es considera important saber 
què saben i quina percepció en té l’alumnat de Catalunya. Posteriorment es pregunta 
quina és la percepció dels alumnes pel professorat, creuen que saben definir-ho, 
diferenciar ecologia d’ecologisme... en els temps en què estem de canvis en el sistema 
educatiu, crec que conèixer la percepció dels adolescents, així com altres temes que no 
pertoquen a la present tesi com ara la motivació i els seus interessos podrien ser un bon 
punt de partida a l’hora de refer els currículums i les programacions acadèmiques i, 
potser així, si s’adeqüen el temari amb les sessions, el temps en l’ensenyament “potser” 
no serà tant problema i qui sap si en milloraríem els resultats. 

A l’hora de redactar les preguntes s’han tingut en compte alguns aspectes que es 
consideren importants per a la realització correcta del qüestionari i per al bon 
desenvolupament de l’estudi (Sabariego, 2004; Albert, 2007; Fernández Núñez, 2007; 
Vallvé, 2011): 

- Utilitzar un registre comprensiu, i proper (adaptant tant el contingut com el 

llenguatge de les persones a les quals va dirigit) 

- Realitzar preguntes breus i concretes 

- Realitzar preguntes clares i entenedores, evitant respostes equivoques 

- Evitar preguntes que permetin més d’una interpretació 

- Evitar preguntes múltiples, dues preguntes en una 

- Tractar qüestions que els destinataris trobin interessants 

- Evitar preguntes que suggereixin la resposta 

- Evitar les paraules ofensives o carregades de sentiment 

- Evitar preguntes en negatiu, poden confondre 

- Estimular al destinatari a aportar aspectes que puguin enriquir-lo 
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- Facilitar una copia dels resultats als enquestats que així ho desitgin 

Per últim, seguint les indicacions de Marban (2008), s’ha tingut cura la forma del 
qüestionari, procurant fer-lo atractiu i fàcil de respondre. Per fer-ho, s’ha imprès en mida 
quartilla doblegada per la meitat perquè s’ha observat que l’alumnat percebia millor i 
més disposat a contestar aquest format que un full A4 imprès per dues cares. L’únic 
inconvenient d’aquest format és que alenteix el picat i buidat de les dades.  

 
4.2.1.2. Contingut de l’enquesta 

Pel contingut de les dades que es volen obtenir, el qüestionari conté diversos tipus 
de preguntes: unes relatives a les propietats sòciodemogràfiques bàsiques 
―característiques socials bàsiques de l’individu, què diu que és―, unes altres relatives a 
actituds ―opinions, percepcions, orientacions, valoracions, judicis i valors, o sigui, què 
diu que pensa― i per últim unes relatives a comportaments ―què diu que fa― (Corbetta, 
2003). 

El qüestionari consta de dues parts diferenciades. La primera part la formen les 
dades personals i la segona part totes les preguntes de l’enquesta com a tal, aquest part 
inclou els tipus de preguntes explicats en l’anterior paràgraf. 

La primera part, està formada per preguntes personals que defineixen diverses 
variables dependents: el sexe, el curs o nivell, l’any de naixement, la tipologia o 
naturalesa de centre (concertat, privat o públic), el municipi o poble on vius actualment, 
el lloc de naixement, el nivell d’estudis del pare i el nivell d’estudis de la mare.  

El gènere, es demana per estudiar si existeixen diferències entre sexes. El curs o 
nivell, per poder realitzar l’estudi per cursos i observar l’evolució de primer d’ESO a 
segon de batxillerat. L’edat o any de naixement, es demana, doncs al crear l’enquesta. Es 
va considerar una dada interessant per mirar la traçabilitat dels que havien repetit curs, 
però donat que l’estudi s’ha realitzat en dos anys acadèmics diferents (tal i com s’explica 
en l’apartat de dificultats trobades), no s’ha pogut utilitzar. També és demana el municipi 
perquè s’observa que l’alumnat no sempre coneix la comarca de residència, però sí el 
municipi on resideix. El lloc de naixement es demana per analitzar si els nascuts fora de 
Catalunya, tenen hàbits o costums culturals diferents, associats a la seva cultura de 
referència, el fet que impedeix usar aquesta dada, és que la gran majoria dels enquestats 
van arribar a Catalunya de tan petits que no s’han pogut considerar aquestes costums del 
territori procedent. La tipologia de centre (concertat, privat i públic) es demana per 
conèixer el nivell socioeconòmic i/o renda i, el nivell d’estudis del pare i el nivell d’estudis 
de la mare per conèixer el nivell cultural de la unitat familiar. 

La segona part, esta formada per setze preguntes de contingut i control que 
defineixen la informació que es vol estudiar. S’ha dissenyat d’aquesta manera per tal de 
poder efectuar la corresponent anàlisi considerant els diversos paràmetres, així com, 
facilitar l’encreuada i l’anàlisi de dades, ja que aquestes es realitzaran entre blocs, 
independentment de quin bloc pertanyin i de quina posició tinguin en l’enquesta. 
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Les preguntes s’han estructurat en quatre blocs, segons es presenten en la taula 
següent:  

 

Taula 4.3.: Classificació de les preguntes del  
qüestionari segons el bloc al qual pertanyen. 

El primer bloc és sobre coneixements, el segon sobre la valoració que en fan dels 
productes ecològics, el  tercer del consum dels mateixos i el quart sobre els hàbits en 
reciclatge.  

En el primer bloc, referent als coneixements, es realitzen dos tipus de 
preguntes. La pregunta 1, la 2 i la 3 són per veure si consideren que tenen coneixement 
del tema de l’enquesta, mentre que, la 4, la 5, la 6 i la 8, són preguntes de coneixements 
i continguts curriculars. S’han realitzat així per analitzar si el que creuen que saben 
realment, ho saben, i per saber si coneixen els productes ecològics. Les preguntes de 
contingut es relacionen directament amb els objectius. 

El bloc valoració inclou les preguntes 7, 12 i 13. Aquí, l’objectiu és saber què en 
pensen i quins arguments o percepció tenen els adolescents enquestats envers els 
productes etiquetats com ecològics amb relació a la salut i a la protecció del medi ambient 
enfront dels no etiquetats com ecològics. 

El bloc consum inclou les preguntes 9, 10 i 11. Aquí es pretén saber si en són 
consumidors i fins quin punt o no estan disposats a pagar de més per un producte 
etiquetat com ecològic. 

Les tres últimes preguntes del qüestionari, la 14, la 15 i la 16, pertanyen  al darrer 
bloc. Aquest tracta dels hàbits.  En aquest se’ls pregunta si reciclen, en cas que aquesta 
resposta sigui afirmativa, se’ls demana que diguin el motiu pel qual ho fan, i si creuen 
que reciclaran quan visquin sols i siguin independents.  

El motiu d’haver dividit l’enquesta en aquests quatre blocs és va fer 
fonamentalment per: 

- Facilitar-ne la posterior anàlisi 

- Poder realitzar en el creuament de dades totes les interrelacions possibles.  

- Per facilitar les relacions 

- Per veure si els coneixements alteren els hàbits, si el consum la valoració o 
viceversa, etc. entre d’altres que s’analitzen en el posterior capítol metodològic. 

En tot moment s’han formulat qüestions de comprensió senzilla, la majoria de les 
qüestions són tancades per a poder realitzar els pertinents tractaments estadístics, i 

CONEIXEMENT 1 2 3 4 5 6 8
VALORACIÓ 7 12 13
CONSUM 9 10 11
HÀBITS 14 15 16

B
L

O
C

PREGUNTES
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d’altres tenen un darrer apartat obert per donar peu a la reflexió, per tal de que cadascú 
expressi lliurement la seva opinió. Això permet tenir un enfoc més ampli i conèixer una 
mica més que pensen i perceben els adolescents enquestats.  

L’enquesta està dissenyada per ser contestada en aproximadament 10 minuts, essent 
una mica menys en el cas dels alumnes de 4t d’ESO i batxillerat, i assolint els 15 minuts 
en el cas de 1r d’ESO, segons es va establir a la prova pilot (veure apartat: Aplicació del 
qüestionari com a prova pilot, presentat més endavant).  

A continuació, es mostra el disseny de l’enquesta en línia creada amb la plataforma 
de formularis de Google, i, tot seguit, s’adjunta l’enquesta completa en català.  

L’enquesta es va realitzar en català donat que a Catalunya la llengua vehicular a 
l’ensenyament és el català. Tanmateix, també es va realitzar un model de l’enquesta en 
castellà per si algú el preferia, atès que no es volia valorar el coneixement lingüístic de la 
llengua pròpia del país.  

Aquesta enquesta traduïda al castellà s’inclou en l’annex 1 del cd adjunt. 

 

Figura 4.4.: Disseny de l’enquesta en línia realitzada amb Google Forms. (Google©). 
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QÜESTIONARI D’INVESTIGACIÓ PERCEPCIÓ PRODUCTES ECOLÒGICS 

Aquesta enquesta és anònima i completament confidencial. No has de posar el teu nom, ni el nom del centre on estàs estudiant. Totes les dades es tractaran de 

manera estadística en el seu conjunt, no de manera individualitzada. Cap de les persones implicades en aquest treball sabrà el teu nom ni cap altra dada teva, ni 

tampoc tindrà cap manera de saber‐ho. NO ÉS UN EXÀMEN. Ningú sabrà què has contestat, no t’estem avaluant. Si us plau, sigues sincer. El bon resultat del treball 

depèn de la teva sinceritat. Necessitem, això sí, fer‐te algunes preguntes sobre quin curs estudies, en quin tipus de centre i a quina comarca. Aquestes dades ens 

permetran treure algunes conclusions valuoses per al nostre estudi. Moltes gràcies!!! 

DADES PERSONALS 

 Sexe (encerclar):    HOME    /    DONA 

 Curs/nivell (encerclar):    1r ESO   /   2n ESO   /   3r ESO   /   4t ESO   /   1r BAT   /   2n BAT 

 Any de naixement  (escriu quin any vas néixer):  

 Tipus de centre (encerclar):     públic    /    privat    /    concertat 

 Municipi/poble on vius actualment (pots posar el codi postal):   

 Lloc de naixement (Si és Catalunya posa la comarca): 

 Nivell estudi pare (encerclar):  Sense estudis/Primària (EGB)/Secundària (ESO, BUP; COU)/Est. Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura, Enginyeria...) 

 Nivell estudi mare (encerclar): Sense estudis/Primària (EGB)/Secundària (ESO, BUP; COU)/Est. Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura, Enginyeria...) 

PREGUNTES SOBRE EL TEMA A INVESTIGAR 

1. Creus que ecologia i ecologisme són:    
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sinònims, és a dir, els dos signifiquen el mateix 
b. Ecologia i ecologisme són coses diferents 
c. No ho sé 
d. Cap de les anteriors. Crec que... 

 

2. Sabries explicar a un/a amic/ga la diferència entre ecologia i ecologisme? 
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sí, sabria explicar que és cada cosa 
b. No, no sabria explicar‐ne cap 
c. No sé si ho sabria explicar 
d. Només sabria explicar que és ecologia 
e. Només sabria explicar que és ecologisme 

 

3. Saps què són els productes ecològics?  
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sí 
b. No 

 

 

4. Què diries que és l’ecologia? 
Assenyala totes les respostes que et semblin correctes:  

a. Una disciplina científica 
b. Una zona natural protegida 
c. Un moviment polític i social 
d. Una manera d’obtenir aliments 
e. Una manera de viure 
f. No ho sé 
g. Cap de les anteriors Crec que... (escriu el que creguis convenient) 

 

5. Què diries que és l’ecologisme?  
Assenyala totes les respostes que et semblin correctes:  

a. Una disciplina científica 
b. Una zona natural protegida 
c. Un moviment polític I social 
d. Una manera d’obtenir aliments 
e. Una manera de viure 
f. No ho sé 
g. Cap de les anteriors. Crec que... (escriu el que creguis convenient) 

 

6. Els productes ecològics són...  
Assenyala totes les respostes que et semblin correctes:  

a. Productes que es produeixen sense fer servir cap mena d’adob ni pesticida 
b. Productes que no contenen cap tipus de colorant ni conservant 
c. Productes que s’obtenen contribuint a la protecció del medi ambient  
d. Productes que s’obtenen sense fer servir res fabricat per l’home 
e. Productes de proximitat 
f. No sé que són 
g. Cap de les anteriors. Crec que... (escriu el que creguis convenient) 

 

7. Quina diferència diries que hi ha entre els productes etiquetats com ecològics i els productes que no 
tenen l’etiqueta de què són ecològics? 
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Els etiquetats com ecològics són millors 
b. Els NO etiquetats com ecològics són millors 
c. Els etiquetats com ecològics són més saludables i respectuosos amb el medi ambient 
d. Els no etiquetats com ecològics són més saludables i respectuosos amb el medi ambient 
e. No hi ha cap diferència significativa (ecològics i no ecològics són si fa o no fa el mateix) 
f. Depèn de cada tipus de producte 
g. Cap de les anteriors. Crec que... (escriu el que creguis convenient) 
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8. Creus que ecològic, reciclable i reutilitzable significa el mateix?     
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sí que significa el mateix 
b. No significa el mateix 
c. No ho sé 

 

9. Consumeixes productes ecològics?  
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sempre 
b. De vegades 
c. Mai 
d. No ho sé 

 

10. Davant un mateix tipus de producte i al mateix preu, quin compraries? 
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Un etiquetat com ecològic 
b. Un NO etiquetat com ecològic 
c. M’és indiferent 
d. No ho sé 

 

11. Quant estaries disposat a pagar de més per comprar un Producte Ecològic? 
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Fins a un 10% més que un producte equivalent NO Ecològic 
b. Fins a un 50% més que un producte equivalent NO Ecològic 
c. No estaria disposat a pagar més per un producte etiquetat com ecològic que per un 

producte no etiquetat com a ecològic 
d. No ho sé 

 

 

 

 

 

 

 

12. Creus que els productes etiquetats com ecològics són més saludables? 
Escull la/les resposta/es que et semblin correctes de la llista següent:  

a. Sí, perquè no provoquen al∙lèrgies 
b. Sí, perquè tenen més vitamines i més antioxidants 
c. Sí, perquè engreixen menys 
d. Sí  
e. No crec que siguin més saludables que els NO etiquetats com ecològics 
f. No ho sé 
g. Cap de les anteriors. Crec que... (escriu el que creguis convenient) 

 

13. Creus que els productes etiquetats com ecològics respecten més el medi ambient? 
Escull la/les resposta/es que et semblin correctes de la llista següent:  

a. Sí, perquè són més sostenibles 
b. Sí, perquè no contaminen i preserven els recursos naturals 
c. Sí, perquè afavoreixen la biodiversitat  
d. Sí 
e. No crec que siguin més respectuosos que els NO etiquetats com ecològics 
f. No ho sé 
g. Cap de les anteriors. Crec que... (escriu el que creguis convenient) 

 

14. A casa recicleu? 
a. Sí 
b. No 
c. No ho sé 

 

15. Recicles... (assenyala’n el motiu principal): 
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. No reciclo 
b. Per obligació 
c. Per cuidar el medi ambient 
d. Perquè està de moda 
e. Perquè que s’ha de fer 
f. Per costum  
g. Cap de les anteriors. Crec que... (escriu el que creguis convenient) 

 

16. Quan t’independitzis i tinguis casa pròpia, creus que continuaràs reciclant?  
Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sí 
b. No 
c. No ho sé 
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4.2.1.3. Validació de l’enquesta 

Un cop realitzada l’enquesta, es va passar a diversos experts, tant en la matèria 
en qüestió com en metodologia, per tal de ser revisada i validada.  

A continuació, s’anomenen els revisors en qüestió i el seu càrrec professional o 
acadèmic, entre els quals s’inclouen pedagogs, ecòlegs i sociòlegs de reconegut prestigi: 

Dr. Rafael Bisquerra Alzina:  
Catedràtic d’Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona. 

Dra. Paloma Garcia Wehrle:  
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica.  
Tutora de la doctoranda fins el 2015. 

Dr. Francisco Imbernon Muñoz:  
Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Barcelona. 

Dr. Biel Obrador Sala:  
Professor titular del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona. 

Dr. Manel Puigcerver Olván: 
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica. 

Dra. Núria Roca Pascual:  
Geòloga i experta en contaminació de sòls i metalls pesants en sòls.  
Professora associada del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de 
Biologia de la Universitat de Barcelona 

Clàudia Vallvé:  
Llicenciada en Dret i Sociologia. Sociòloga experta en tècniques d’investigació 
qualitatives. Sociòloga aplicada i sòcia de Xarxa Consultors, autora i coautora de 
llibres sobre sociologia i tècniques d’anàlisi sociològica. 

 Per tal d’optimitzar el procés de validació, es va començar pel director i la tutora 
i, un cop ja modificades les seves aportacions es va anar enviant d’un en un a cadascun 
dels revisors, de manera que es va anar modificant cada vegada que un tornava l’enquesta 
revisada, la doctoranda realitzava les pertinents modificacions i correccions i procedia a 
enviar-la al següent, així fins que havia passat per tots els doctors citats. Això va permetre 
que cada revisor rebés la darrera versió i no sorgissin dobles modificacions i/o 
correccions. Així, el producte final és un qüestionari creat gràcies a les aportacions, 
suggeriments i consells facilitats per cadascun d’ells. 
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4.2.1.4. Determinació de la mostra 

Els investigadors que utilitzen el qüestionari com a mètode de recerca 
s’interessen per la valoració de poblacions senceres de gent, però rarament és possible 
estudiar-les en la seva totalitat, per manca de recursos, per la impossibilitat d’arribar a 
tothom, etc., així que n’analitzen mostres representatives. És a partir d’aquestes mostres 
que es dedueixen les característiques de l’univers de la població definida. 

Una mostra és una fracció d’un conjunt d’individus triada d’un conjunt més gran 
de manera que sigui ben representativa, sobre la que es realitza una estudi. En els propers 
paràgrafs es mostra que la població objectiu d’estudi és una població finita. 

Figura 4.5.: Selecció de la mostra en una població. 

Per tal de poder calcular la mostra, i que aquesta sigui representativa, s’ha 
consultat la base de dades de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya, 2013) i la web 
del Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya, 2013). 

S’han agafat les dades del curs 2012/2013 ja que és quan es va començar a 
plantejar la tesi doctoral i també perquè és el darrer curs del qual estaven totes les dades 
estadístiques tancades i accessibles en el moment que es van necessitar. La totalitat 
d’alumnes que estaven cursant ESO i Batxillerat a Catalunya eren 372.838 alumnes. 
D’aquests, 285.461 alumnes cursaven ESO i 87.377 batxillerat. 

 

Taula 4.4.: Nombre d’alumnes que en el curs 2012/2013 cursaven Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, separats per províncies (modificat d’Idescat, 2013). 

Així doncs, l’univers és de 372.838 alumnes procedents de les tres tipologies de 
centres existents en el nostre territori, públics, concertats i privats. D’aquests 372.838 
alumnes, 285.461alumnes cursen ESO i els altres 87.377 alumnes cursen Batxillerat.  

ALUMNES ESO BATX TOTAL

Barcelona 207222 65618 272840

Girona 29743 7991 37734

Lleida 16133 4903 21036

Tarragona 32363 8865 41228
372838
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4.2.1.5.  Mida de la mostra 

Quan es fa una mostra sempre hi ha certa incertesa sobre la coincidència entre la 
informació que es recull i la que es donaria en la població total/absoluta (marge d’error). 
Quan més gran sigui la mostra, menor serà el grau d’incertesa, però hi ha un punt en què 
la variació és mínima. Per mesurar aquesta incertesa, existeixen dos conceptes bàsics, el 
marge d’error i el nivell o interval de confiança. El marge d’error és la possibilitat de que 
les respostes reflecteixin les opinions de tota la població. Es va establir obtenir com a 
màxim un marge d’error del 5%, però tal i com s’explicarà més endavant, donat el gran 
nombre d’enquestes obtingudes el marge d’error global és força inferior al 5%. L’interval 
de confiança és la probabilitat de que la mostra escollida de manera aleatòria influeixi en 
els resultats obtinguts. En tenir fixats els altres dos paràmetres (mida de la mostra i 
marge d’error), aquest paràmetre és una funció d’ells. Habitualment però el valor 
considerat en aquest tipus d’estudis és del 95%. 

Per poder determinar la mida de la mostra s’ha utilitzat la plataforma en línia de 
Netquest Iberia (2017) que permet fer el càlcul i determinar el marge d’error de manera 
directa. Així doncs, si l’univers és de 372.838 alumnes, s’obté que seleccionant una 
mostra de 384 alumnes ja seria suficient per a realitzar un tractament estadístic de les 
dades amb un marge d’error del 5%.  

L’objectiu en tot moment ha estat obtenir una mostra heterogènia de tot el territori 
català –englobant alumnat de diferent nivell social, cultural, demogràfic i gènere, així 
com alumnat amb interessos i motivacions diferents-, per veure si la dispersió territorial 
influeix en com pensen i/o actuen els adolescents. 

Tot i que aquesta mostra de 384 alumnes ja és representativa i dóna un marge d’error 
del ±5%, la doctoranda ha considerat insuficient aquest nombre d’alumnes enquestats 
per a poder realitzar l’estudi acuradament i conèixer així si hi ha diferències o dispersió 
dins el territori català, tenint en compte els sis cursos de secundària. Ja que 384 alumnes 
enquestats de 6 cursos i en els 8 àmbits territorials, al final són de mitjana 8 alumnes per 
a cada curs de cada àmbit, així que, finalment, la mostra seleccionada i obtinguda és molt 
major.  

Aquesta mostra final ascendeix a 6.500 enquestes vàlides. En una mostra de 6.500 
persones per una població total o univers de 372.838 alumnes (IDESCAT, 2013), el 
marge d’error és de ±1,25% per un interval de confiança del 95%. 

La paritat entre nois i noies per tal de donar solidesa a l’estudi, aquest propòsit es 
mostra en la taula següent. Observant les taules següents es veu que existeix aquesta 
heterogeneïtat buscada ja en la població total, doncs dels 372.838 alumnes escolaritzats 
a secundària a Catalunya, 184.448 són noies i 188.390 són nois. Així mateix, en el present 
estudi, dels 6.500 alumnes enquestats, 3.320 són noies i 3.180 són nois. La part inferior 
de la gràfica mostra en tant per cent els alumnes enquestats respecte l’absolut de 
Catalunya, és a dir, respecte l’univers. 
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El conjunt de la població objecte d’aquest estudi ascendeix a 372.838 alumnes. 
Obtenir informació de tota la mostra, és a dir, de l’univers complert, és inviable, per la 
dificultat de coordinar tota la presa de dades, en un temps inferior a dos anys acadèmics. 
Atès que les dades analitzades representaran una mostra inferior a la mida total de 
l’univers d’estudi, amb molta probabilitat hi haurà un cert error en l’extrapolació dels 
resultats de la mostra al total de l’univers. Per garantir la validesa d’aquest estudi, s’ha 
d’acotar el percentatge d’error que es pren com a tolerable. 

Per definir el màxim error que determina la validesa de l’estudi, es farà referència a 
dos paràmetres: marge d’error i nivell de confiança (Netquest, 2017). 

El marge d’error és l’interval en el que s’espera trobar una dada d’estudi dins de 
l’univers àmbit d’estudi. En general, les dades poden ser mitjanes o proporcions. A fi de 
garantir que els resultats siguin comparables entre ells, independentment del volum de 
les respectives mostres que es puguin donar, atès que l’univers es divisible i per tant, 
analitzable en diferents subconjunts (curs, sexe, tipologia de centre, àmbit geogràfic, 
nivell estudis pares), les dades dels resultats d’aquest estudi es treballen sempre en 
proporcions (percentatges). Això també permet tenir el mateix rang de valors, que d’altra 
manera en alguns casos seria de milers i en altre d’unitats. 

El nivell de confiança expressa la certesa en què realment la dada analitzada es troba 
dins del marge d’error. 

Els valors habitualment acceptats en un estudi d’aquestes característiques són del 5% 
de marge d’error i del 95% de confiabilitat (Vallvé, 2011). Hi ha una relació directa entre 
el marge d’error, el nivell de confiança i la mida de la mostra. D’aquesta manera, si es 
pretén obtenir un marge d’error i un nivell de confiança determinats, serà necessària una 
mida mínima de la mostra corresponent. Qualsevol variació en aquests paràmetres altera 
la resta, així: 

- Reduir el marge d’error obliga a augmentar la mida de la mostra 

- Augmentar el nivell de confiança obliga a augmentar la mida de la mostra. 

- Si augmenta la mida de la mostra, es pot reduir el marge d’error o incrementar el 
nivell de confiança. 

Respectant els valors del 5 i 95%, respectivament, es procedeix a calcular el nombre 
mínim d’enquestes. Per poder determinar la mida de la mostra s’ha utilitzat la plataforma 
en línia de Netquest Iberia (Netquest, 2017) que permet fer el càlcul i determinar el 
marge d’error amb la seva  calculadora de manera directa. Si només considerem l’univers 
com un tot, sense afegir els subconjunts anteriorment comentats, la mida de la mostra 
serà molt diferent. Així doncs, si l’univers és de 372.838 alumnes, amb l’objectiu 
d’obtenir una confiabilitat del 95%, s’obté que seleccionant una mostra de 384 alumnes 
ja seria suficient per a realitzar un tractament estadístic de les dades, amb un marge 
d’error del 5%. 

Aquest estudi treballa amb una sèrie de variables que conformen els subconjunts 
d’estudi, que atès el caràcter confidencial dels enquestats, en alguns casos no es poden 
escollir. Aquests camps amb població aleatòria son els inherents a l’alumne, no 
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relacionats amb l’àmbit educatiu: sexe i nivell estudis pares. D’altra banda, els altres 
camps sobre els quals si es pot influir en la tria d’informació són: el curs, la tipologia de 
centre i l’àmbit geogràfic. Per garantir la representativitat suficient de les dades en 
cadascun dels subconjunts sobre els quals es pot influir en la presa de dades, es va 
recórrer a les dades ofertes per l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya, 2013). 

Cadascun presenta un grau de detall diferent a les dades presentades a la web de 
l’IDESCAT, i es va treballar sobre les dades disponibles per servei territorial (àmbit 
geogràfic), curs (només diferenciat entre ESO i Batxillerat a la font) i tipus escola (públic, 
concertat i privat). Els respectius nombres d’enquestes necessàries per garantir un marge 
d’error del 5% i un grau de confiabilitat del 95% es mostren a continuació: 

 

Taula 4.5.: Desglossament de la població absoluta i de la mostra necessària   
 (modificat d’IDESCAT, 2013). 

L’objectiu en tot moment ha estat obtenir una mostra heterogènia de tot el territori 
català –englobant alumnat de diferent nivell social, cultural, demogràfic i gènere, així 
com alumnat amb interessos i motivacions diferents-, per veure si la dispersió territorial 
influeix en com pensen i/o actuen els adolescents. Per aquest motiu, la fita que la 
doctoranda es va fixar va ser aconseguir abastar el màxim del territori, i per això va 
provar de contactar amb escoles de totes les comarques de Catalunya. Finalment, la 
representació ha estat complerta, com s’ha comentat a l’inici del capítol. Aquestes dades 
per comarques s’han agrupat per àmbits territorials, donant lloc als següents resultats. 
Com que en alguns casos no s’assoleix el nombre que garanteix el marge d’error del 5% 
per una confiabilitat del 95%, es calcula el marge d’error per la mostra aconseguida i així 
observar la desviació i valorar-ne la significança d’aquesta: 

 

Taula 4.6.: Desglossament de la mostra aconseguida i del marge d’error    
 (modificat d’IDESCAT, 2013). 

Àmbit territorial ESO Batx ESO Batx
Alt Pirineu i Aran 2.537 606 334 236

Ponent 13.664 4.231 374 353

Comarques Centrals 15.486 4.843 375 356

Comarques Gironines 29.136 7.888 380 367

Terres de l'Ebre 7.202 1.768 365 316

Camp de Tarragona 20.897 6.119 378 362

Penedès 18.841 5.057 377 358

Metropolità 177.698 56.865 384 382

TOTAL CATALUNYA 285.461 87.377 384 383

Mostra necessàriaTotal població

Àmbit territorial ESO Batx ESO Batx
Alt Pirineu i Aran 791 1 2,89% 100,00%

Ponent 732 173 3,52% 7,33%

Comarques Centrals 575 33 4,01% 17,00%

Comarques Gironines 918 118 3,18% 8,95%

Terres de l'Ebre 496 89 4,25% 10,13%

Camp de Tarragona 420 80 4,73% 10,89%

Penedès 843 5 3,30% 100,00%

Metropolità 1.069 157 2,99% 7,81%

TOTAL CATALUNYA 5.844 656 1,27% 3,81%

Marge d'error total 1,20%

Mostra aconseguida Marge d'error
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Els valors recollits a la taula vessen que no s’aconsegueix una mostra suficient a 
batxillerat per assolir el marge d’error del 5% en els àmbits territorials de forma aïllada, 
però si en l’acumulat. Per la seva banda, la mostra aconseguida en la ESO, és més que 
suficient per àmbits i en acumulat. De cara a la interpretació dels resultats, això influeix 
en que els resultats obtinguts a la ESO es consideraran plenament fiables, mentre que els 
obtinguts a batxillerat es prendran com a indicadors de tendències. En aquest treball, 
s’han analitzat tendències, i per aquest motiu, es considera com una base suficient per 
realitzar l’estudi des d’aquesta perspectiva. Es vol remarcar que l’elevat nombre 
d’enquestes recollides, permet obtenir un marge d’error del 1,20% per un grau de 
confiabilitat del 95%, pel total de la mostra. I aquestes dades totals, són les que s’han 
utilitzat per l’anàlisi quantitativa, on s’ha treballat molt menys la diferenciació per 
àmbits. 

En l’únic punt quantitatiu que s’ha treballat amb les dades per àmbits ha estat a l’hora 
d’estudiar com influeix el sexe enfront les diferents respostes a l’enquesta. En aquest 
punt, però, la metodologia de treball ha estat agrupant les dades de la ESO i Batxillerat. 
Es mostra a continuació la validesa del nombre de dades per garantir la confiabilitat del 
95% amb un marge d’error per sota del 5% separant per àmbits: 

 

Taula 4.7.: Desglossament de la població, la mostra necessària, la mostra aconseguida                             
i el marge d’error (modificat d’IDESCAT, 2013). 

Altre camp analitzat ha estat el tipus d’escola. A l’estudi el tipus d’escola no s’ha 
estudiat per àmbits territorials per manca de suficients dades, però si que s’han assolit 
en la majoria dels casos uns nombres suficientment significatius per poder garantir 
l’estudi en les condicions mínimes d’un marge d’error màxim del 5% amb un grau de 
confiabilitat del 95%. Es presenten tot seguit: 

 

Taula 4.8. : Separació per tipologia de centre del total de la població, de la mostra necessària, de la 
mostra aconseguida i del marge d’error. Font: IDESCAT, 2013 i elaboració de l’autora. 

Només en el cas dels centres privats (on també s’han englobat els concertats, ja que 
IDESCAT no ha presentat discriminació), a batxillerat, mostren un marge d’error 
superior al 5%. Així doncs, es considerarà que els valors analitzats per aquest subconjunt 
serveixen per marcar tendències, però no per una valoració exacta, lluny, però, de l’àmbit 

Àmbit territorial
Alt Pirineu i Aran

Ponent

Comarques Centrals

Comarques Gironines

Terres de l'Ebre

Camp de Tarragona

Penedès

Metropolità

TOTAL CATALUNYA 372.838 384 6.500 1,20%

848

1.226

3,01%

3,17%

3,91%

3,00%

3,92%

4,34%

3,31%

2,79%

792

905

608

1.036

585

500

23.898

234.563

343

377

378

381

369

379

379

384

3.143

17.895

20.329

37.024

8.970

27.016

Població Mostra necessària Mostra aconseguida Marge d'error

Tipologia de centre ESO Batx ESO Batx ESO Batx ESO Batx
Privat 106.975 29.612 383 380 673 78 3,77% 11,08%

Públic 178.486 57.765 384 382 5.171 578 1,28% 4,06%

Marge d'errorTotal població Mostra necessària Mostra aconseguida
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d’aquest treball. Així doncs, i atenent que el marge d’error és d’un 11%, es considera 
suficient la mostra per l’objectiu de l’estudi. 

També s’ha tingut en compte la paritat entre sexes. Observant les taules següents, 
s’observa que es manté aquesta heterogeneïtat existent en la població total, doncs, dels 
372.838 alumnes escolaritzats a secundària a Catalunya, 184.448 són noies i 188.390 són 
nois. Així mateix, en el present estudi, dels 6.500 alumnes enquestats, 3.320 són noies i 
3.180 són nois. La part inferior de la gràfica mostra en tant per cent els alumnes 
enquestats respecte l’absolut de Catalunya, és a dir, respecte l’univers. 

 

Taula 4.9.: Desglossament de la població absoluta o univers,  
       separant per sexe i etapa educativa (IDESCAT, 2013). 

 

Taula 4.10.: Desglossament de la població enquestada o mostra, separant sexe i etapa educativa. 

 

Taula 4.11.: Representació en percentatges de la població enquestada enfront l’univers. 

ESO Batx Total ESO Batx Total ESO Batx Total
A1 Alt Pirineu i Aran 2.537 606 3.143 1.261 342 1.603 1.276 264 1.540

A2 Ponent 13.664 4.231 17.895 6.607 2.294 8.901 7.057 1.937 8.994

A3 Comarques Centrals 15.486 4.843 20.329 7.473 2.643 10.116 8.013 2.200 10.213

A4 Comarques Gironines 29.136 7.888 37.024 14.133 4.373 18.506 15.003 3.515 18.518

A5 Terres de l'Ebre 7.202 1.768 8.970 3.483 1.007 4.490 3.719 761 4.480

A6 Camp de Tarragona 20.897 6.119 27.016 10.136 3.309 13.445 10.761 2.810 13.571

A7 Penedès 18.841 5.057 23.898 9.066 2.778 11.844 9.775 2.279 12.054

A8 Metropolità 177.698 56.865 234.563 85.561 29.982 115.543 92.137 26.883 119.020

285.461 87.377 372.838 137.720 46.728 184.448 147.741 40.649 188.390TOTAL CATALUNYA

Àmbit territorial

Alumnes secundària Catalunya (absolut)
Total Noies Nois

ESO Batx Total ESO Batx Total ESO Batx Total
A1 Alt Pirineu i Aran 791 1 792 398 0 398 393 1 394

A2 Ponent 732 173 905 371 104 475 361 69 430

A3 Comarques Centrals 575 33 608 285 18 303 290 15 305
A4 Comarques Gironines 918 118 1036 480 80 560 438 38 476

A5 Terres de l'Ebre 496 89 585 242 48 290 254 41 295

A6 Camp de Tarragona 420 80 500 194 56 250 226 24 250

A7 Penedès 843 5 848 439 3 442 404 2 406

A8 Metropolità 1.069 157 1226 525 77 602 544 80 624

5.844 656 6.500 2.934 386 3.320 2.910 270 3.180

Alumnes secundària Catalunya (enquestats)

Àmbit territorial
Total Noies Nois

TOTAL CATALUNYA

ESO Batx Total ESO Batx Total ESO Batx Total
A1 Alt Pirineu i Aran 31% 0% 25% 32% 0% 25% 31% 0% 26%

A2 Ponent 5% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 5%

A3 Comarques Centrals 4% 1% 3% 4% 1% 3% 4% 1% 3%

A4 Comarques Gironines 3% 1% 3% 3% 2% 3% 3% 1% 3%

A5 Terres de l'Ebre 7% 5% 7% 7% 5% 6% 7% 5% 7%

A6 Camp de Tarragona 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2%

A7 Penedès 4% 0% 4% 5% 0% 4% 4% 0% 3%

A8 Metropolità 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1%

2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2%TOTAL CATALUNYA

Àmbit territorial
Total Noies Nois

Alumnes secundària Catalunya (% enquestats respecte absolut)
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Les dades obtingudes de les enquestes es recullen en fulls d’Excel –inclosos en 
l’Annex 1- per tal de ser processades i posteriorment analitzades detingudament. Aquesta 
anàlisi es mostra en l’apartat de resultats. 

 

4.2.1.6. Aplicació del qüestionari com a prova pilot 

Un cop validada l’enquesta i determinada la mostra, i abans de realitzar la difusió 
del qüestionari a tot el territori català, s’ha realitzat una prova pilot amb alumnes 
voluntaris de secundària de diverses comarques (Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, 
Garraf, Solsonès i Vallès Occidental) i de centres de diferent naturalesa (públics i 
privats), que representen una petita part de la mostra de la població d’estudi per a passar 
prèviament el qüestionari i poder així comprovar així la validesa o no de l’instrument.  

L’objectiu de l’aplicació d’aquesta prova pilot és comprovar si l’alumnat al qual va 
destinat l’enquesta l’entén correctament i és l’instrument és adequat, tant pel que fa a la 
comprensió del llenguatge com a l’adequació de la temporització, ja que és important 
saber si l’entenen i també conèixer el temps que tarden en contestar-la per poder 
informar a tot el professorat col·laborador. 

Aquesta pràctica permet conèixer si cal realitzar alguna adaptació o modificació 
de l’instrument abans de ser passat a la totalitat de la mostra d’estudi.  

Un cop s’ha observat que els estudiants ho comprenen i que la temporització és 
adequada, es procedeix a enviar l’enquesta als diferents instituts de totes les comarques 
catalanes perquè la contestin en línia. 

Gràcies a les respostes dels quasi 80 alumnes participants en la prova pilot, es 
realitza una primera anàlisi de dades, es crea un patró per tal de poder analitzar de forma 
mecànica el gran volum d’informació que queda per arribar, se separa per situació 
geogràfica, per tipologia d’escola (concertat, privat o públic) i nivell socioeconòmic o 
renda, per nivells educatius i per sexe. 

 

4.2.1.7. Difusió i característiques de les enquestes  

La tesi ha tingut una gran dificultat inesperada, donat que el nivell de resposta 
del formulari creat en línia no va ser ni de lluny l’esperat, malgrat haver-se enviat en 
diverses ocasions correus electrònics a tot el professorat de ciències del territori català.  

Atès que la mostra obtinguda per aquesta via ha estat insuficient per fer-ne un 
tractament estadístic que sigui significatiu, s’han imprès els qüestionaris i s’han passat 
en persona per més de seixanta centres de secundària de Catalunya, així s’han realitzat 
13.430 km en desplaçaments. Això s’ha fet per poder aconseguir com a mínim 
participació d’un centre per a cada comarca catalana, amb els quals prèviament s’havia 
acordat amb l’equip directiu dia i hora i a quins cursos i classes se’ls passaria l’enquesta.  

Aquest procés comporta un gran volum de feina inesperat i un retràs en l’inici de 
l’anàlisi de les dades ja que s’han hagut d’introduir totes les enquestes manualment. 
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Pel fet de tractar-se d’un estudi principalment per enquesta, s’han tingut en 
compte els criteris quantitatius que en aquest cas seria la validesa, (extret de Sabariego 
2004, Palou, 2010 i Bisquerra, 2012).  

La validesa fa referència al “grau en què un determinat procediment de traducció 
d’un concepte en variable, registra efectivament el concepte que es pretén registrat” (citat 
per Viladot, 2015 de Corbetta, 2003, p. 106), aquesta implica la precisió en la mesura i 
indica el grau en què l’instrument genera informació que està efectivament relacionada 
amb els aspectes mesurats, específicament aquells pels quals ha estat dissenyat. Aquesta 
pot ser externa o interna.  

L’externa fa referència a la capacitat de generalització de les conclusions de 
l’estudi de casos. Per aquesta es tenen en compte dos elements, la mida de la mostra, s’ha 
analitzat la informació obtinguda de 6.500 individus. Es tracta d’una mostra 
representativa i per tant dóna un reflex fidel del conjunt de la població i les dades són 
generalitzades i la validesa de confirmabilitat, s’obté quan les dades obtingudes són 
confirmades per un altre mecanisme d’obtenció de dades. En aquest cas, aquesta 
consistència s’obté gràcies a les entrevistes realitzades al professorat de secundària que 
confirmen certes dades obtingudes mitjançant el qüestionari. El tercer, seria la validesa 
de criteri però donat que no es coneixen estudis similars, no es pot fer la comparació.  

 En la interna, es tenen en compte tres elements:  

En primer lloc, la validesa dels continguts,  que representa la congruència existent 
entre els aspectes considerats en el qüestionari i els aspectes teòrics i conceptuals que 
fonamenten l’objecte d’estudi. Això és reforçat perquè l’enquesta ha estat validada per 
experts, perquè s’ha realitzat una prova pilot, i perquè els resultats obtinguts donen 
resposta als objectius pels quals s’havia elaborat l’instrument.  

En segon lloc, la congruència dels resultats, que s’aconsegueix a partir de que 
diferents ítems que aporten informació coherent, per exemple on es veu que “a mesura 
que augmenta el curs augmenten els coneixements”. 

En tercer lloc, la validesa del constructe, que es refereix al grau de congruència 
existent entre les agrupacions de respostes que s’obtenen de l’anàlisi de dades i 
l’organització estructural de les preguntes del qüestionari. Està vinculada amb la teoria i 
no es possible dur-la a terme sinó existeix un marc teòric de suport. En aquest cas les 
anotacions de l’alumnat i les entrevistes realitzades serveixen de suport per confirmar 
els resultats obtinguts però no s’han posat explícitament ja que l’autora ha cregut que 
amb aquestes aportacions per escrit la tesi s’estendria excessivament, tot i així, totes 
aquestes aportacions queden reflectides en els diferents fulls de càlculs inclosos en els 
annexos (adaptat de Palou, 2010). 
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4.2.2. L’instrument secundari: L’entrevista 

El segon instrument de recollida de dades utilitzat és l’entrevista. Aquesta és 
possiblement la tècnica més utilitzada per obtenir informació de la població en estudis 
d’aquest tipus. Permet recollir informació sobre fets i aspectes subjectius de les persones, 
les seves creences i actituds, opinions i valors, sentiments i idees..., oferint així una 
perspectiva interna de l’individu. Amb aquesta es pretén comprendre, maximitzant el 
significat dels fenòmens. Aquesta estratègia qualitativa permet complementar la 
informació obtinguda amb l’instrument principal, així com dotar de coherència el procés 
d’investigació seguit. 

 

4.2.2.1. Disseny de l’entrevista 

L’entrevista pot proporcionar una gran quantitat d’informació si s’utilitza amb un 
inventari ben realitzat. Segons Bell (2002), quan més estandarditzada sigui una 
entrevista, més fàcil serà recopilar i quantificar-ne els resultats.  Bàsicament, existeixen 
tres tipus d’entrevistes (adaptat de Bisquerra, 1989; Corbetta, 2003 i Viladot, 2015): 

-         Estructurades. A tots els entrevistats se’ls fan les mateixes preguntes amb 
la mateixa formulació i en el mateix ordre. L’estímul és igual per a tots però plena llibertat 
per a les respostes. 

-         Semiestructurades. Es disposa d’un guió que recull els temes però l’ordre i 
la manera de formular les preguntes es deixen a la decisió de l’entrevistador, es poden 
fer les preguntes que es vulgui, demanar aclariments. El guió es pot formular en forma 
de preguntes de caràcter general o llista de temes. 

-         No estructurades. Ni tan sols el contingut de les preguntes està preestablert 
i pot variar en funció del subjecte, l’única comesa de l’entrevistador és extreure al llarg 
de la conversa els temes que vol tractar. 

 En aquest estudi s’ha considerat que la fórmula més útil és la de l’entrevista 
estructurada, ja que es volen comparar les respostes entre tots els entrevistats. S’han 
realitzat amb forma de qüestionari o full de control que l’entrevistadora ha anat 
completant a fi de que resultés més fàcil processar posteriorment els resultats. S’ha 
preparat una plantilla per poder fer les anotacions pertinents a l’hora de fer l’entrevista, 
aquest format permet senyalar les respostes així com anotar qualsevol comentari que fet 
per l’entrevistat. Això ha permès estalviar temps a la posterior fase d’anàlisis i ha permès 
controlar els temes tractats durant l’entrevista, de manera que és difícil deixar-se’n cap, 
modificat i adaptat de Bell (2002), d’Albert (2007), de Bisquerra  (2012) i de l’INE (2017). 
L’entrevista realitzada principalment consta de 4 preguntes que s’han tabulat, la taula 
amb totes les respostes s’adjunta en l’annex 2 donada la seva gran extensió. 

En el disseny de l’entrevista s’han tingut en compte els elements que suggereix 
Corbetta (2003), Vallvé (2011) i Bisquerra (2012); crear un ambient acollidor, donar 
explicacions preliminars a l’entrevistat posant en context abans de realitzar les preguntes 
–se’ls explica que s’han realitzat 6500 enquestes vàlides a alumnat de tot Catalunya-, 
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parlar el mateix llenguatge, etc. S’ha preparat un guió amb quatre preguntes, una per 
definir en quina comarca es troba el centre, una sobre l’adequació dels continguts 
curriculars  i dues d’opinió sobre  l’alumnat en relació amb qüestions de coneixements i 
hàbits, per poder contrastar opinions i resultats amb les dades obtingudes de les 
enquestes realitzades a l’alumnat. S’ha anat amb molt de compte a l’hora de formular les 
preguntes, s’ha buscat la màxima objectivitat possible. 

Per tal de poder analitzar les 170 respostes del professorat de secundària 
participant en les entrevistes, s’ha establert un criteri qualitatiu. S’han separat  
cadascuna de les respostes segons el comentari del professor sobre “si creuen que 
l’alumnat pot distingir els conceptes ecologia i ecologisme amb el que se’ls ensenya a 
l’aula”, “si creuen que els alumnes reciclen” i sobre “si creuen que després d’haver 
estudiat continguts d’ecologia canvia l’actitud de l’alumnat envers aquests temes”. 

En aquest apartat s’analitza exhaustivament cada resposta i es procedeix a 
codificar. Per fer-ho s’estableix de manera qualitativa “sí absolut”, “sí”, “intermedi”, “no” 
i “no absolut”. A partir d’aquesta codificació prèvia s’obtenen els cinc perfils. Aquests 
cinc perfils obtinguts són els mateixos que es van utilitzar en la part qualitativa de les 
enquestes (molt alt, alt, mig, baix i molt baix). S’ha realitzat així, a fi de poder comparar 
la categorització obtinguda a partir de les respostes dels alumnes amb la categorització 
obtinguda a partir de les entrevistes realitzades al professorat i saber així, si alumne i 
docent coincideixen. 

 

4.2.2.2. Mostra i realització de les entrevistes 

Pel que fa a la mostra de l’estudi, les consideracions i criteris que s’han tingut en 
compte a l’hora d’escollir la mostra han estat diferents que per al qüestionari. Es vol 
entrevistar docents que a banda de ser part del fenomen siguin coneixedors i experts, que 
tinguin una visió directa i profunda que els col·loca en una posició privilegiada 
d’observació. Seguint aquest criteri, s’ha decidit que el professorat seleccionat per les 
entrevistes no pot ésser professorat substitut amb menys de dos anys d’experiència 
docent, donat que la seva visió pot no ser suficient o real. Així, les entrevistes s’han 
realitzat a 170 professors de ciències naturals de secundària de tot el territori català, 
buscant sempre la màxima dispersió possible.  

Algunes d’aquestes enquestes s’han realitzat personalment, d’altres via 
telefònica, algunes amb l’aplicació WhatsApp i unes quantes via correu electrònic donat 
la dispersió geogràfica dels entrevistats, això ha fet que algunes de les respostes siguin 
breus, però tanmateix ha permès que es tingui resposta de tot Catalunya. Per últim, 
algunes d’aquestes enquestes s’han realitzat mentre els estudiants realitzaven el 
qüestionari a l’aula, però això només ha estat possible quan el professor que 
m’acompanyava a realitzar l’enquesta era professor de ciències. Aquestes darreres van 
ser entrevistes més espontànies i extenses, però igualment es va buscar la manera de fer 
les tres preguntes que s’adjunten en la taula de l’annex per poder tenir el mateix criteri 
en totes les entrevistes i poder ser analitzades totes de la mateixa manera i seguint un 
mateix criteri. 
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A continuació es presenten les preguntes realitzades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.: Preguntes de l’entrevista realitzada al professorat. 

 

4.3. Tècniques d’anàlisi de dades 

Segons Sabariego (2004), el propòsit fonamental de la fase d’anàlisis de dades 
consisteix en donar sentit a la informació obtinguda, tractant-la i organitzant-la per 
poder explicar, descriure i interpretar el fenomen objecte d’estudi i donar resposta al 
problema plantejat. 

Per realitzar l’anàlisi de les dades, s’han seguit les següents fases:  

a. Crear matriu i buidar les enquestes  

b. Assignar valor numèric a cadascuna de les respostes 

c. Fer el filtrat de respostes per a cada pregunta i el càlcul de percentatges 

d. Calcular les desviacions estàndard de les 16 preguntes del qüestionari 

e. Realitzar l’estadístic khi-quadrat 

f. Fer relacions entre variables i preguntes (encreuada de dades) 

g. Elaborar gràfiques  

h. Redactar informe de cada relació realitzada 

L’anàlisi de dades realitzat principalment és quantitatiu donat que l’instrument 
principal de recollida d’informació és el qüestionari. A continuació es detalla el procés 
d’anàlisi quantitativa realitzat i, després es descriu el procés de categorització de les 
preguntes realitzades en les entrevistes.  

ENTREVISTA 

- En quina comarca es troba el centre on treballa? 

- Creu que el temari o currículum actual permet que els alumnes 
puguin distingir entre ecologia i ecologisme? Considera que 
caldria introduir algun aspecte temàtic més? 

- Tracten aspectes de reciclatge a l'aula? Creu que els seus alumnes 
reciclen a l'escola? I a casa? Si ha contestat que sí, quin creu que 
és el motiu principal que els porta a reciclar? 

- Creu que desprès d'ensenyar-aprendre els continguts d'ecologia, 
reciclatge... canvia l'actitud de l'alumnat envers aquests temes? 
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En la present investigació es treballen principalment els resultats obtinguts en el 
qüestionari, així, l’anàlisi de dades passa per diverses fases: 

En primer lloc es realitza una explotació i separació de respostes que permeten 
contestar vàries opcions, és a dir les multi-respostes. Una vegada ja es tenen totes les 
dades en un full de càlcul, es dissenya quines interrelacions es volen realitzar. Per fer 
aquest processament de dades, es crea un mapa de relacions entre preguntes per veure 
si els pensaments coincideixen i es va filtrant per cursos, per zonació geogràfica, per sexe, 
per relacions entre les diferents preguntes i en funció del que han contestat fent 
percentatges. S’utilitza la prova estadística del khi-quadrat per donar solidesa a l’anàlisi. 

Seguidament es relacionen les variables dependents (sexe, curs, àmbit, tipologia 
de centre, estudis pares) amb les preguntes dels quatre blocs dels què consta l’enquesta 
(coneixement, valoració, consum i hàbits) per veure si aquestes variables condicionen o 
no les respostes. Per fer-ho,  

Després es defineixen quines creuades entre preguntes es volen realitzar (veure 
capítol resultats). Un cop obtinguts els resultats de les dades quantitatives es procedeix 
a treballar les dades qualitatives. Per poder analitzar les dades quantitatives, és necessari 
codificar18 les diferents respostes del qüestionari, assignant un número a cadascuna per 
poder ser analitzat en primer lloc cal codificar-les.   

Un cop codificades es creen categories, aquestes categories permeten obtenir uns 
perfils, aquests es defineixen segons el grau de sensibilització en la cultura ecològica 
(veure capítol resultats). 

Abans d’iniciar l’anàlisi, es van comparar els programes específics IBM SPSS 
Statistics i Statgraphics en la versió de prova enfront l’Excel. Al realitzar aquestes 
comparacions, es va observar que per les anàlisis que es necessitaven, l’Excel del paquet 
Office era adequat i suficient i, atès que l’Office sí que estava en disposició de l’autora i 
que a més era perfectament adequat, es va optar per usar l’Excel. 

L’Excel permet realitzar els encreuaments de dades que es necessiten, gràcies a 
les taules dinàmiques, anomenades taules de contingència, l’objectiu de les quals és 
extreure informació entre l’encreuament de dues o més variables. Aquest programa 
també permet calcular les desviacions estàndards i realitzar la prova khi-quadrat, entre 
moltes altres funcions. Aquestes dades es passen a percentatges per tal de poder ser 
comparades entre elles.  

Per visualitzar millor els milers de dades que es tenen (119.841 dades), es 
representen mitjançant gràfics que faciliten la interpretació i permeten obtenir resultats 
visualment entenedors i comprensibles i que ajuden a poder extreure conclusions.  

L’anàlisi de cadascun dels elements de les dimensions de la cultura ecològica pretén 
mostrar els canvis o la manca d’aquests, al llarg del temps. Tal i com s’acaba d’explicar, 

                                                            
18 Codi: Sistema convencional de signes que posen en relació aquests signes, que serveix per a transmutar la forma d’un 
missatge en una altra forma amb l’objectiu de transmetre’l o d’interpretar-lo. (IEC2, 2017) 
En aquest context codificar es refereix a la classificació sistemàtica de les respostes amb un codi numèric que permet 
l’encreuament de dades i el seu posterior tractament estadístic.  
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es realitza mitjançant una tècnica descriptiva d’anàlisi bivariant (les taules de 
contingència), que a banda de cercar una explicació causal sistemàtica, permet aprofitar 
els encreuaments entre les diferents variables recollides en les taules per entendre millor 
el que pot duu a les opinions i comportaments estudiats. S’ha intentat seleccionar les 
relacions estadísticament significatives (realitzant la prova khi-quadrat per reforçar 
estadísticament aquest criteri) i alhora que tinguin suficient força com per il·lustrar amb 
certa seguretat el sentit dels coneixements, valoració, consum i hàbits. Cal ser conscient 
que, el fet d’haver realitzat un nombre tant gran d’encreuaments de dades, algunes 
d’aquestes associacions podrien ser conseqüència de l’atzar. Això implica que caldrà ser 
prudent a l’hora de realitzar afirmacions i conclusions. 

 

4.3.1. Proves estadístiques utilitzades en l’estudi   

La dispersió o variació de les dades és el grau en què les dades numèriques 
tendeixen a repartir-se al voltant d’un valor mitjà (la mitjana). Existeixen diverses 
mesures de dispersió o variació, en la present tesi se n’utilitza una de les més comunes 
donat que és molt útil quan es tenen dades agrupades com les obtingudes dels 
qüestionaris, així doncs, s’utilitza la desviació estàndard. 

 

4.3.1.1.  Desviació estàndard (s) 

La desviació estàndard d’un conjunt N de números x1, x2,..., xn es denota com s i 
es defineix com: 

 
 
On x representa les desviacions de cadascun dels nombres xi, respecte de la  ̅. 

Per tant, s és la mitjana quadràtica de les desviacions en relació amb la mitjana o, com 
se l’anomena comunament, desviació de la mitjana quadràtica. Per tant,  ̅  és la 
diferència entre cada valor experimental  i la mitjana ̅ , que pot ser positiva o negativa, 
però, en canvi, el terme ̅  sempre és positiu i la desviació estàndard s també 
(adaptat de Murray, 1993; Spiegel i Stephens, 2001; Mercadé, et al., 2012). 
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4.3.1.2. La distribució khi-quadrat (χ2) 

- Introducció 

Segons Sabariego (2004), existeixen dues hipòtesis estadístiques, la nul·la i 
l’alternativa. La hipòtesi nul·la es representa amb el símbol H0, on X1-X2=0. 
Generalment, es pot expressar dient que les diferències són iguals a zero. En canvi, la 
hipòtesi alternativa, afirma que sí que  existeixen diferències i adopta la forma: H1, on X1-
X2≠0. És a dir, els grups que es comparen, presenten diferencies estadísticament 
significatives. Per tant, ambdues hipòtesis estadístiques són complementàries. Com a 
resultat de l’aplicació d’una prova de decisió es conclou acceptant o descartant la 
hipòtesis nul·la.  

Un exemple de prova de decisió estadística és la khi-quadrat. Aquesta prova, és 
la que s’ha utilitzat en el present estudi. És important saber que en una prova estadística 
és comprova la hipòtesi nul·la, independentment de l’expressió de la hipòtesi científica. 
Arribat aquest punt, es fa un raonament lògic que permet extreure conclusions respecte 
de la hipòtesi científica (veure capítol resultats).  
 

- Descripció de la distribució khi quadrat 
 
L’institut nacional d’estadística (INE, 2017), defineix la prova del khi-quadrat (χ2) 

com una prova que permet contrastar si la hipòtesis nul·la (H0) és coherent amb les dades 
obtingudes a la mostra. Una manera de comparar els  valors observats (ox) amb els valors 
esperats (ex) és calculant el valor d’χ2. 

Segons Barrera (2001), aquesta prova estadística és fa servir per mesurar la 
correlació entre atributs, a partir de les freqüències observades en les diferents 
categories, tenint en compte simultàniament els atributs a estudiar. Habitualment, la 
hipòtesi nul·la és la d’independència entre els atributs, de tal forma que les freqüències 
esperades seran les freqüències marginals de les categories d’un dels atributs 
(freqüències de les categories d’un atribut sense tenir en compte els valors de l’altre 
atribut). 

  Aquesta és una prova d’hipòtesis que compara la distribució observada amb una 
distribució esperada de les dades. Així, la llei dels grans nombres afirma que la freqüència 
relativa observada d’un esdeveniment s’aproxima, a mesura que augmenta el número de 
proves, a la probabilitat d’aquest esdeveniment. És una llei comprovable empíricament i 
demostrada per la teoria de la probabilitat, de manera que cal esperar que la freqüència 
observada per la mostra sigui molt propera al valor teòric. 

Per tant, aquest és un procediment estadístic que permet decidir si una 
distribució de freqüències empíriques difereix significativament de la distribució de 
freqüències esperada sota una determinada hipòtesi (hipòtesi nul·la). 
 

- H0: s’anomena hipòtesi nul·la, en aquest cas, les freqüències observades no 
difereixen significativament de la distribució proposada. 

- H1: s’anomena hipòtesi alternativa, en aquest cas, les freqüències observades sí 
difereixen significativament de la distribució proposada.  



109 

 

L’estadístic χ2 proporciona una mesura de la discrepància existent entre les 
freqüències observades i les freqüències esperades. El seu valor es calcula amb  
l’expressió (1): 

 

χ 1 1

1
 + 2 2

2
⋯ 	 k k

k
 = ∑ p p

p
 

 
Si la mida de la mostra és N, s’obté l’expressió: 
 

 
O una altra expressió equivalent: 

 
 

Observant l’expressió (1), es pot veure que χ2≥0. Si χ2=0, les freqüències observades 
i esperades coincideixen exactament. Quan més gran sigui χ2, més gran serà la 
discrepància entre les freqüències observades i les esperades. 

Per a realitzar aquest test, convé definir el concepte de taula de contingència. Una 
taula de contingència n x p és una taula d’n files i p columnes. Cada fila correspon a un 
valor possible d’un atribut i cada columna correspon a un valor possible d’un altre 
atribut. 

Es crea una taula de contingències amb les freqüències observades (ox), i al fer el 
contrast d’hipòtesi caldrà crear una altra taula de contingència amb les freqüències 
esperades (ex). Les freqüències observades són les dades empíriques que s’han obtingut. 
Les freqüències esperades, que s’han de calcular, són les freqüències teòriques que 
s’esperen si la hipòtesi nul·la fos certa. Una vegada creada aquesta taula es calcula el 
valor d’χ2 i es compara amb el valor crític χ2

1-α,υ (aquest subíndex fa referència a l’interval 
de confiança assignat, aquest interval es presenta en la metodologia i en cada càlcul dels 
resultats). Així,  

- Si χ2
 ≤ χ2

1-α,υ es conclou que les freqüències observades no difereixen 
significativament de les esperades i s’accepta H0. 

- Si χ2
 > χ2

1-α,υ es conclou que les freqüències observades sí difereixen 
significativament de les esperades es rebutja H0, acceptant H1. 

En aplicar el test khi-quadrat sobre una taula de contingència n x p, el nombre de 
graus de llibertat*, υ, és: 

 
- υ  = (n – 1)(p – 1), si les freqüències esperades poden calcular-se sense haver de 

fer cap estimació de paràmetres poblacionals a partir de la mostra. 

- υ = (n – 1)(p – 1) - m, si per poder calcular les freqüències esperades necessitem 
estimar m paràmetres poblacionals a partir de la mostra. 
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*El número de graus de llibertat d’un estadístic, generalment anomenat v, es 
defineix com el número de N observacions independents de la mostra (o sigui, la mida 
de la mostra) menys el número p de paràmetres de la població, que ha de ser estimat a 
partir d’observacions mostrals. Es representa,   v = N – p . 

El coeficient de contingència és una mesura del grau d’associació o dependència entre 
els atributs d’una taula de contingència. El seu valor ve donat per la següent expressió: 

  

χ2
χ2 N

 

 
Quant més gran sigui C, més gran serà el grau d’associació. El valor màxim de C 

depèn del nombre de files, n, i de columnes, p, de la taula, però mai no pot ser més gran 
que 1. En una taula de contingència quadrada (h = k), el valor màxim de  

 

C és  . 

 
El coeficient de correlació d’atributs en taules k x k també és una mesura del grau 

d’associació o dependència entre els atributs d’una taula de contingència quadrada. El 
seu valor ve donat per la següent expressió: 

 

χ2
N	 p 1

 

El valor de r sempre es troba entre 0 i 1. Quant més gran sigui r, més gran és el 
grau d’associació entre els atributs (adaptat de Spiegel, 1991; Carmona, 2000; Barrera, 
2001; Domènech, 2003). 

 
La taula de distribució de khi-quadrat (UPLA, 2016) utilitzada en el present 

estudi s’adjunta en l’annex 3 (INEI, 2017). 
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4.3.2. Passos previs a l’anàlisi de dades 

A continuació es descriuen breument els passos previs realitzats per a dur a terme 
l’anàlisi de dades, ja que es considera important doncs han ajudat al posterior 
processament de les mateixes: 

 Depuració de la informació:  

Un cop introduïdes totes les dades es comptabilitzen un total de 6.789 qüestionaris. Amb 
el programa informàtic es cerquen els valors de cada variable i els incomplerts o erronis. 
Aquest processat posa de manifest les anomalies, després d’analitzar un a un els casos 
assenyalats, es comprova l’origen de l’error, i si aquest es deu al procés d’introducció de 
dades, es busca i es corregeix. Després d’aquesta operació s’eliminen un total de 96 
qüestionaris, pertanyen a diferents edats i a diferents àmbits, i no s’observa cap relació 
significativa entre ells. 

 Depuració de protocols:  

Un cop realitzades les correccions de la fase de depuració, es procedeix a cercar possibles 
errors procedimentals en les respostes donades a l’enquesta, com per exemple haver 
marcat més d’una resposta en les preguntes que només en permetien una o haver 
contestat seguint un patró19. Donada la dificultat de repetir l’enquesta, s’analitzen 
cadascun dels casos per separat i s’eliminen els casos que es consideren inconsistents o 
que s’han contestat aleatòriament. Així, s’han eliminat un total de 193 qüestionaris més. 
Cal dir que a l’alumnat d’origen estranger que encara no entenia prou bé el català o el 
castellà (Annex 1), directament no va respondre el qüestionari atès la limitació de 
comprensió que suposava. 

 “Codificació” del qüestionari per a l’anàlisi qualitativa:  

Per tal de poder analitzar les dades, en primer lloc ha calgut “codificar20” cada ítem. Les 
decisions a l’hora d’assignar uns valors o uns altres s’han consultat a una experta, la 
sociòloga Clàudia Vallvé, i s’han realitzat conjuntament amb el director de la tesi. La 
codificació de les preguntes consisteix en assignar un valor numèric a cada resposta per 
al seu tractament informàtic. En la codificació es necessari seguir el mateix criteri en 
totes les preguntes (adaptat de Marban, 2008). En el cas d’aquest processament, el criteri 
seguit ha estat el de que la puntuació total de totes les respostes es trobessin en un valor 
no superior a tres. L’assignació de valors, es realitza, donant un 3 a la resposta més 
favorable a la cultura ecològica, i un 0 a las menys favorable, atribuint valors intermedis 
a les respostes que no es troben a cap dels extrems, però ponderant 2 en el cas que 
estiguin més properes a una visió més afable d’aquesta cultura, i un 1, si són més properes 
a una posicionament desfavorable. En el cas què la suma de les respostes a una mateixa 
pregunta pogués ser superior a tres, el criteri ha estat aplicar una proporció a cada 
pregunta, a fi d’obtenir una base tres, que permeti la comparació amb la resta, mantenint 
la proporció en pes, dins de cada bloc.  

                                                            
19 Significa que es respon l’enquesta seguint una sèrie o seqüència.  
20 En aquest context “codificar” es refereix a assignar valors numèrics. 
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A continuació, s’adjunta una taula amb els valors assignats a cadascuna de les diferents 
respostes, a la dreta es mostra el valor assignat i l’explicació d’aquest valor assignat. 

 

Taula 4.12.: Explicació de l’assignació numèrica a cada resposta (preguntes de la 1 a la 7). 

  

P
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N
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A
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E
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S

T
A

V
A

L
O
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A
S

S
IG

N
A

T

a 1
b 3

c 0
d 0
a 3

b 0
c 0
d 1
e 1
a 3

b 0
a 3
b 1
c 1

d 1
e 1
f 0
g 0
a 1
b 1
c 3
d 1
e 1
f 0
g 0
a 0,5
b 0,5
c 1
d 0,5
e 0,5
f 0
g 0
a 0
b 0
c 0
d 0
e 2
f 2
g 0

EXPLICACIÓ DE L'ASSIGNACIÓ               
NUMÈRICA A CADA RESPOSTA

La e.  i la f.  són cadascuna 3, perquè són les més favorables, la resta 0, 
perquè són desfavorables

S'assigna un 1  a la a . perquè l'alumne les relaciona, a la b.  se li assigna la 
màxima puntuació perquè és la resposta més favorable i la c.  i la d.  són 

respostes que no aporten cap valor

A la a.  se li assigna la màxima puntuació perquè és la resposta correcta, la 
d.  i la e.  se li assigna un punt a cadascuna ja que són respostes correctes 

però incomplertes i la b.  i la c.  no aporten             cap valoració

A la a.  se li assigna la màxima puntuació perquè és la resposta favorable

A la a.  se li assigna la màxima puntuació perquè és la resposta més 
favorable, b.,  c.,  d.,  i e.  se'ls assigna un punt perquè no són complertes i 

la f.  i la g.  no aporten cap valor

A la c.  se li assigna la màxima puntuació perquè és la més favorable, b., 
c.,  d.,  i e.  se'ls assigna un punt perquè no són complertes i la f.  i la g.  no 

aporten cap valor

A la c. se li assigna un punt perquè és la resposta més favorable, a.,  b.,  d., 
i e.  se'ls assigna mig punt perquè no són complertes i la f.  i la g.  no 

aporten cap valor. En aquest cas, la màxima s'obtindria si responguessin 
bé les 5 preguntes que puntuen donat que és la realment més favorable

7

5

6

1

2

3

4
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Taula 4.13.: Explicació de l’assignació numèrica a cada resposta (preguntes 8 a 16). 
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A
S

S
IG

N
A

T
a 1
b 3

c 0

a 3
b 2

c 0
d 1
a 3
b 0
c 2
d 1

a 2
b 3
c 0

d 1

a 3
b 3
c 3
d 3
e 0
f 1
g 1
a 3
b 3
c 3
d 3
e 0
f 1
g 1
a 3
b 0
c 1
a 0
b 0
c 3
d 1
e 2
f 2
g 0
a 3
b 0
c 1

A la a.,  b.,  c.  i d.  se'ls assigna la màxima puntuació per ser 
favorables i amb el mateix  pes, a la f.  i la g.  se'ls assigna un punt 
perquè no ho descarten i a e.  un 0 perquè és la més desfavorable

La a.  obté la màxima puntuació perquè és la més favorable, la c.  té 
un punt perquè no ho descarta i la b.  ho descarta completament

La c.  té 3 punts per ser la més favorable, la e.  i la f.  2 punts perquè 
determinen un hàbit consolidat, la d.  un punt perquè no ho 

descarta però no és una convicció de pes i la a.,  la b.  i la g.  tenen 0 
punts perquè no mostren intenció

La a.  obté la màxima puntuació perquè és la més favorable, la c.  té 
un punt perquè no ho descarta i la b.  ho descarta completament

EXPLICACIÓ DE L'ASSIGNACIÓ           
NUMÈRICA A CADA RESPOSTA

A la b.  se li assigna la màxima puntuació perquè és la més 
favorable, a la a.  se li assigna un punt perquè tot i no ser la 

correcta existeix  una certa relació, la c.  és desfavorable

A la a.  se li assigna la màxima puntuació perquè és la més 
favorable, la b.  se li assignen 2 punts per un intermedi,a la d.  se li 
dóna un punt perquè no ho descarta però no ho coneix , la c.  té 0 

perquè assumeix  que mai ho fa

A la a.  se li assigna la màxima puntuació perquè és la més 
favorable, la c.  se li assignen 2 punts doncs està enmig,a la d.  se li 

dóna un punt perquè no ho descarta però no ho coneix       i 
finalment la b.  té 0 perquè assumeix  que mai ho fa

A la b. se li assigna la màxima puntuació perquè és la més 
favorable, la a. se li assignen 2 punts per un intermedi,a la d. se li 
dóna un punt perquè no ho descarta però no ho coneix , la c. té 0 

perquè assumeix  que mai ho fa

A la a.,  b.,  c.  i d.  se'ls assigna la màxima puntuació per ser 
favorables i amb el mateix  pes, a la f.  i la g.  se'ls assigna un punt 
perquè no ho descarten i a e.  un 0 perquè és la més desfavorable
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CAPÍTOL 5: RESULTATS 

Aquest capítol va destinat als resultats. Aquests s’elaboren a partir dels milers de 
dades processades i de l’exhaustiva anàlisi quantitativa i qualitativa realitzada. 

L’obtenció de resultats vol proporcionar dades científiques i desenvolupar 
reflexions que siguin útils per a qualsevol individu que es plantegi qüestions sobre aquest 
tema. La gran mostra ha permès complir les expectatives i obtenir així uns resultats 
congruents i coherents entre si. 

Per poder extreure les conclusions de forma adequada, s’ha cregut convenient 
presentar aquests resultats en el següent ordre. Primer es detallen els obtinguts de les 
variables que representen els factors interns i seguidament per a cadascun dels blocs 
estudiats, començant pels resultats obtinguts en l’estudi quantitatiu, seguint del 
qualitatiu i culminant cada bloc amb els resultats de les entrevistes del professorat. 

L’anàlisi tant quantitativa com qualitativa, s’ha realitzat analitzant les variables 
dependents, en funció de la situació geogràfica - tot el triangle català s’ha dividit en vuit 
àmbits territorials-, per nivells educatius i per gènere. També s’han realitzat altres 
segregacions més puntuals per analitzar més exhaustivament, s’ha separat per tipologia 
d’escola (públic, concertat i/o privat) que aporta informació de dades economicosocials 
i/o de renda i també segons el nivell d’estudis del pare i de la mare. 

 

5.1. Anàlisi quantitativa 

5.1.1. Introducció 

En el present apartat s’exposa tota l’anàlisi quantitativa realitzada en aquesta tesi 
doctoral.  

Un cop introduïdes totes les dades dels qüestionaris, es realitza la separació de 
les respostes “multi-respostes”, seguit d’una explotació i separació de la resta de 
respostes del qüestionari.  Un cop preparades totes les dades obtingudes al camp, amb 
l’ajuda de les taules dinàmiques es van filtrant les diferents respostes per tal de saber què 
ha respost l’alumnat jugant amb les condicions i variables dependents i independents 
que es necessitin en cada cas. A partir d’aquí comença la part de l’anàlisi de dades més 
exhaustiva, encreuar les dades obtingudes en les diferents preguntes. Aquestes, 
permeten realitzar les comparacions i les posteriors relacions convenientment.  

 

5.1.2. Fases de l’anàlisi quantitativa 

En primer lloc es realitza una anàlisi minuciosa de les setze preguntes de 
l’enquesta, on es representen gràficament els percentatges en què l’alumnat ha respòs 
cada pregunta, això dóna una visió global de les respostes i al mateix temps permet 
observar si existeixen diferències entre àmbits. Això permet encaminar les posteriors 
anàlisis.  
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En segon lloc es fa l’anàlisi per homes i dones per separat i per cadascun dels 
àmbits d’estudi. D’aquesta separació per sexe se’n fa la prova estadística de khi-quadrat, 
per veure si el sexe influeix en les respostes i saber si existeixen diferències significatives, 
-cal recordar que existeix paritat entre sexes tant en l’univers com en la població d’estudi, 
la qual cosa ajuda a fer aquesta anàlisi comparativa real-. Aquesta anàlisi es realitza ja 
que alguns estudis realitzats en adolescents d’aquesta etapa mostren que existeixen 
diferències entre gèneres (FECYT, 2013; Obra Social la Caixa et al., 2015)  

Es continua realitzant unes relacions entre els factors interns i externs, i per 
últim, s’inclouen les relacions entre les preguntes dels quatre blocs de l’enquesta, 
aquestes relacions es representen mitjançant diagrames molt visuals els quals en els 
casos necessaris es corroboren amb khi-quadrat.  

Per tal de seguir el mateix fil conductor al llarg de tot el document, l’ordre en què 
es presenten és el mateix que el dels blocs al qüestionari (coneixements, valoració, 
consum i hàbits).  

 

Figura 5.1.: Representació de les interrelacions realitzades en l’anàlisi de les preguntes.  

S’analitza la percepció dels estudiants de secundària des d’aquests quatre blocs 
que representa la figura, i tal i com es mostra, s’estableixen relacions entre les preguntes 
dels quatre blocs per tal d’obtenir la major informació possible.  

El coneixement fa que es valorin millor? El coneixement fa que se’n sigui 
consumidor? El coneixement en condiciona el consum? El fet de tenir una bona valoració 
dels productes ecològics condueix al consum dels mateixos? L’alumnat que actualment 
recicla creu que ho continuarà fent en un futur? El motiu d’analitzar aquestes relacions 
és per veure si està relacionat el fer de ser-ne consumidor amb l’acte de reciclar. En 
aquestes relacions es vol observar si la seva percepció és que en consumiran encara que 
siguin més cars, o si la percepció dels diners depèn de com de diferents de preu siguin. 

Per resoldre totes aquestes qüestions es realitzen les següents relacions entre preguntes: 
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CONEIXEMENT 

- Existeixen diferències per sexe i curs en el grau de coneixement de l’existència de 
productes ecològics?  

- Relació entre l’alumnat que respon que tan l’ecologia com l’ecologisme són una 
manera de viure  

- Relació entre l’alumnat que respon que ni sap què és l’ecologia ni sap què és 
l’ecologisme  

 

RELACIÓ CONEIXEMENT I VALORACIÓ   

- Els alumnes que creuen que l’ecologisme és un moviment polític i social, 
consideren que els productes etiquetats com ecològics són més saludables? 

- Els que creuen que l’ecologisme és un moviment polític i social, consideren que 
els productes etiquetats com ecològics respecten més el medi ambient? 

- Els que creuen que l’ecologisme és una manera d’obtenir aliments, quina 
diferència creuen que hi ha entre els productes etiquetats com ecològics i els que 
no tenen l’etiqueta d’ecològics? 

 

RELACIÓ CONEIXEMENT I CONSUM  

- Els que creuen que l’ecologia és una manera de viure, estan disposats a pagar més 
per un producte ecològic?  

- Els que creuen que l’ecologisme és una manera de viure, estan disposats a pagar 
més per un producte ecològic?  

- Els que no saben què són els productes ecològics estan disposats a pagar més per 
un producte ecològic?  

 

RELACIÓ CONEIXEMENT I HÀBITS 

- Els que creuen que ecològic, reciclable i reutilitzable significa el mateix, reciclen 
per cuidar el medi ambient?  

- Els que creuen que ecològic, reciclable i reutilitzable NO significa el mateix, 
reciclen per cuidar el medi ambient?  

- Si creuen que l’ecologia és una manera de viure, reciclen actualment a casa?  
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VALORACIÓ 

- Els que creuen que són més saludables, també creuen que són millors pel medi 
ambienti viceversa.  

 

VALORACIÓ I CONSUM   

- Els que creuen que els etiquetats com ecològics són més saludables, estan 
disposats a pagar més per un producte ecològic?  

 

CONSUM  

- Els que consumeixen productes ecològics, estan disposats a pagar més per un 
producte ecològic?  

- Els que consumeixen productes ecològics, a igualtat de preu comprarien un 
producte etiquetat com a ecològic o un que no?  

- Percepció dels diners. Relació entre quant estan disposats a pagar pels etiquetats 
com ecològics i els que no?  

 

CONSUM I HÀBITS  

- Els que consumeixen productes ecològics, actualment reciclen? 

- L’alumnat que està disposat actualment a pagar més per un producte ecològic, 
recicla actualment?  

- Els alumnes que estan disposats a pagar més per comprar un producte ecològic, 
reciclaran quan s’independitzin?  

 

HÀBITS 

- Com influeix el motiu pel qual recicles en la decisió de si o no reciclar quan 
t’independitzis?  

- Qui recicla, reciclarà quan s’independitzi?  

Abans d’entrar en les relacions dels punts esmentats, es presenten quatre 
gràfiques que representen com es distribueix l’alumnat enquestat. En la primera figura 
es mostra com es distribueix geogràficament la població participant en l’estudi.  
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Figura 5.2.: Representació gràfica de la distribució d’alumnes enquestats. 

La segona, representa, en tant per cent la distribució de la mostra per cursos. 
S’observa que la població majoritària participant són alumnes d’ESO, però tot i que les 
respostes recollides a batxillerat són menors, és important tenir mostra del post-
obligatori, ja que aquestes dades de batxillerat ajuden a conèixer com evoluciona la 
manera de pensar  a mesura que els alumnes segueixen estudiant.  

 

 

Figura 5.3.: Representació de la distribució per cursos. 

El motiu de què la mostra de batxillerat sigui menor és, en primer lloc, perquè tal 
i com s’ha comentat en l’apartat de determinació de la mostra, a Catalunya hi ha 372.838 
alumnes de secundària, 285.461 dels quals cursen ESO i els altres 87.377 cursen 
Batxillerat. Com que l’anàlisi es treballa en percentatges, si es passen aquests valors a 
tant per cent queda que un 77% de l’alumnat estudia ESO i sols el 23% estudia batxillerat.  

En segon lloc, cal destacar que en general el professorat ha estat més disposat a 
passar l’enquesta a la ESO, ja que hi ha més flexibilitat horària, mentre que a Batxillerat 
necessiten totes les hores per poder complir el temari de cara les Proves d’Accés a la 
Universitat. 
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Figura 5.4.: Alumnat estudiant secundària en el curs 2012/2013 a Catalunya 
(realitzat a partir de les dades obtingudes de l’IDESCAT, 2013). 

Per últim, es mostra la distribució en funció de la tipologia de centre. Aquest apartat 
mostra l’anàlisi per tipologia de centre, és a dir, en quin percentatge vénen les enquestes 
de centres públics o de privats-concertats. En aquesta darrera gràfica s’observa el que 
s’acaba de comentar de la distribució ESO – batxillerat comentada en la figura anterior. 

Per construir aquesta figura que es presenta seguidament, s’ha seguit el mateix 
criteri que es va fer per conèixer l’univers, (Departament d’Ensenyament, 2016) s’han 
ajuntat els centres concertats i privats d’una banda i, de l’altra, els centres públics de 
Catalunya. Tal i com es pot observar en la figura totes les enquestes realitzades en l’àmbit 
4 provenen de centres públics. Separat per cursos, la figura mostra gràficament la 
participació per cursos: 
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Figura 5.5.: Alumnat de centres públics i privats + concertats participants en l’estudi. 

 

5.1.3. Anàlisi de les preguntes del qüestionari 

Com s’acaba d’exposar, en aquest apartat es presenten les gràfiques de cada 
pregunta amb totes les respostes obtingudes del qüestionari i els corresponents 
percentatges equivalents a cada resposta. Al final de l’apartat s’adjunta la taula que recull 
els valors de les desviacions estàndards, aquesta inclou les desviacions de totes les 
respostes del qüestionari, les significatives apareixen ombrejades (veure Taula 5.1.).  
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El fet de mostrar primer aquestes dades, ajuda a conèixer quina és la resposta 
principal o principals de cada pregunta, i a partir d’aquí tota la resta de l’estudi pren 
sentit i es dota de significat, la qual cosa facilita la posterior comprensió de les altres 
anàlisis realitzades.  

Les setze gràfiques mostren les respostes per cada àmbit i per al total  de la mostra 
total recollida, a sota de cada gràfica s’inclou una taula amb totes les dades obtingudes 
d’aquesta primera anàlisi. Cada taula conté: el número de pregunta (veure qüestionari), 
les diferents opcions de resposta –a., b., c., d., etc.-, el nombre de respostes contestades 
de cada opció i els percentatges per al total i per àmbit per a cada resposta. Per tal de 
facilitar la interpretació i lectura de les gràfiques, s’ha utilitzat la mateixa llegenda de 
colors en totes les preguntes.  

En la primera pregunta (figura 5.6.) “Creus que ecologia i ecologisme són?” 
s’observa que en tots els àmbits el percentatge més elevat de respostes ha estat la b. “són 
coses diferents”. En aquesta pregunta, tot i coincidir tots, la desviació mostra que A1 (Alt 
Pirineu i Aran), A3 (Comarques Centrals), A5 (Terres de l’Ebre) i A8 (Metropolità), no 
mostren desviació. Les respostes a. “sinònims, és a dir, els dos signifiquen el mateix” i c. 
“no ho sé” estan en un percentatge similar, 21% i 23% respectivament, mentre que la d. 
“cap de les anteriors” sols representa un 2%.  

 

 

Figura 5.6.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 1. 

En la segona pregunta (figura 5.7.) “Sabries explicar a un amic la 
diferència entre ecologia i ecologisme?” s’observa que en tots els àmbits destaca 
la resposta c. “no sé si ho sabria explicar” en un 43% de mitjana, la resposta a. “sí, sabria 
explicar que és cada cosa”, b. “no, no sabria explicar-ne cap” i d. “només sabria explicar 
que és l’ecologia”, representen el 18%, el 21% i el 17%, mentre que la e. “només sabria 
explicar que és l’ecologisme” solament en representa el 2%. Per tant, en aquesta pregunta 
tot i pràcticament coincideixen tots els àmbits, la desviació mostra que A1 (Alt Pirineu i 
Aran) i A3 (Comarques Centrals), no mostren desviació en cap de les cinc opcions de 
resposta (veure taula 5.1). 

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
1 a 1339 21% 21% 17% 21% 23% 20% 20% 22% 20%
1 b 3534 54% 56% 61% 53% 46% 59% 57% 48% 57%
1 c 1477 23% 21% 20% 24% 29% 20% 19% 27% 20%
1 d 150 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 3%
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Figura 5.7.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 2. 

En la tercera pregunta (figura 5.8.) “Saps què són els productes ecològics?” 
s’observa que destaca amb molta diferència la resposta a. “sí” sent aquesta contestada en 
un 90% dels enquestats.  

 

Figura 5.8.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 3. 

En la quarta qüestió (figura 5.9.) on se’ls pregunta “Què diries que és 
l’ecologia?” les respostes  són més diverses -cal tenir present que aquesta pregunta és 
multi-resposta i permet fins a set respostes diferents-.  

L’alumnat ha escollit principalment tres respostes, la a. “una disciplina 
científica”, la d. “una manera d’obtenir aliments” i la e. “una manera de viure”, en un 
24%, 29% i 20% respectivament, així doncs, destaca una mica per sobre la resposta d. 
“una manera d’obtenir aliments” enfront les altres dues. 

Pel que fa a les altres respostes , la b. “una zona natural protegida” representa 
un 5%, la c. “un moviment polític i social” representa un 9%, la e. “una manera de viure” 
un 21% i la f.  “no ho sé” l’han respost un 11% i la e. “cap de les anteriors, crec que...” 
solament un 3%. 

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
2 a 1183 18% 20% 17% 19% 14% 20% 19% 17% 21%
2 b 1343 21% 20% 18% 18% 27% 17% 19% 25% 19%
2 c 2764 43% 43% 46% 44% 42% 42% 45% 42% 38%
2 d 1082 17% 15% 18% 18% 14% 20% 16% 14% 19%
2 e 129 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2%

4
3
%

4
3
% 4
6
%

4
4
%

4
2
%

4
2
% 4
5
%

4
2
%

3
8
%

1
7
%

1
5
% 1
8
%

1
8
%

1
4
%

2
0
%

1
6
%

1
4
%

1
9
%

2
% 2
%

2
% 2
%

2
%

1
%

1
% 2
%

2
%

2
1
%

2
0
%

1
8
%

1
8
%

2
7
%

1
7
% 1
9
%

2
5
%

1
9
%

1
8
% 2
0
%

1
7
% 1
9
%

1
4
%

2
0
%

1
9
%

1
7
%

2
1
%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

a

b

c

d

e

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
3 a 5856 90% 88% 95% 92% 86% 91% 93% 86% 92%
3 b 644 10% 12% 5% 8% 14% 9% 7% 14% 8%

9
0
%

8
8
% 9
5
%

9
2
%

8
6
% 9
1
%

9
3
%

8
6
% 9
2
%

1
0
%

1
2
%

5
% 8
%

1
4
%

9
%

7
%

1
4
%

8
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

a

b



125 

 

 

Figura 5.9.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 4. 

En la cinquena pregunta (figura 5.10.) “Què diries que és l’ecologisme?” 
s’observa que hi ha una gran dispersió en les respostes -aquesta pregunta igual que 
l’anterior permet triar fins a set apartats diferents-. L’alumnat respon en un 21% la f. “no 
ho sé” i en un 20% la e. “una manera de viure”, i només en un 19% la c. “un moviment 
polític i social” Més endavant en les relacions es treballa aquesta divergència de 
respostes, relacionant aquesta pregunta amb algunes altres. 

 

Figura 5.10.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 5. 

En la sisena pregunta (figura 5.11.) “Els productes ecològics són...” els enquestats 
de tots els àmbits coincideixen destacant tres respostes. Responen la a. “es produeixen 
sense fer servir adob o pesticida” i la c. “contribueixen a la protecció del medi ambient” 
en un 29% en ambdós casos i la b. “no contenen cap tipus de colorant ni conservant” en 
un 25%. Cal destacar que sobretot en els sis primers àmbits coincideixen molt (veure 
taula de desviacions estàndards, Taula 5.1). 

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
4 a 2109 24% 24% 26% 25% 20% 28% 26% 20% 27%
4 b 436 5% 5% 6% 3% 5% 5% 5% 6% 5%
4 c 799 9% 9% 10% 7% 10% 8% 10% 9% 10%
4 d 2313 27% 29% 26% 30% 28% 27% 26% 25% 25%
4 e 1839 21% 20% 22% 22% 22% 22% 22% 20% 21%
4 f 953 11% 11% 9% 11% 13% 7% 9% 17% 10%
4 g 218 3% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 4% 3%

2
4
%

2
4
% 2
6
%

2
5
%

2
0
%

2
8
%

2
6
%

2
0
%

2
7
%

5
%

5
% 6
%

3
% 5
%

5
% 5
% 6
%

5
%

9
%

9
% 1
0
%

7
%

1
0
%

8
%

1
0
%

9
% 1
0
%

2
7
% 2
9
%

2
6
%

3
0
%

2
8
%

2
7
%

2
6
%

2
5
%

2
5
%

2
1
%

2
0
% 2
2
%

2
2
%

2
2
%

2
2
%

2
2
%

2
0
%

2
1
%

1
1
%

1
1
%

9
%

1
1
% 1
3
%

7
% 9
%

1
7
%

1
0
%

3
%

2
% 3
%

2
% 3
%

2
%

1
%

4
%

3
%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

a

b

c

d

e

f

g

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
5 a 1297 16% 15% 16% 17% 19% 17% 15% 15% 14%

5 b 761 9% 11% 9% 10% 10% 9% 8% 10% 9%
5 c 1561 19% 18% 22% 14% 17% 21% 20% 17% 23%
5 d 1005 13% 15% 12% 15% 10% 13% 14% 12% 12%
5 e 1588 20% 20% 22% 19% 19% 20% 21% 18% 20%
5 f 1673 21% 19% 17% 23% 25% 18% 20% 26% 19%
5 g 129 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2%
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Figura 5.11.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 6. 

En la setena pregunta (figura 5.12.) “Quina diferència hi ha entre els 
productes etiquetats com ecològics i els productes que no tenen l’etiqueta 
de què són ecològics?” s’observa que en tots els àmbits destaca amb molta diferència, 
amb un 58%, la resposta c. “els etiquetats com ecològics són més saludables i 
respectuosos amb el medi ambient”.  En segon lloc però molt lluny d’aquest percentatge 
–un 15%-, responen la f. “depèn de cada tipus de producte”, seguit de la resposta a. en 
un 12% “els productes etiquetes com ecològics són millors”. 

En l’àmbit 7 (Penedès) apareix un canvi envers la resta, doncs la resposta c. pren 
el valor més baix amb un 40%, mentre que la mateixa resposta en l’àmbit 4 (Comarques 
Girona) assoleix el 67%.  

 

Figura 5.12.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 7. 

En la vuitena pregunta (figura 5.13.) “Creus que ecològic, reciclable i 
reutilitzable significa el mateix?” clarament s’observa que entorn al 60% en tots 
els àmbits destaca la resposta b. “no signifiquen el mateix” per sobre la resta. Les 
respostes a. “sí que signifiquen el mateix” i c. “no ho sé” es troben ambdues entorn al 
15%-20% en funció de cada àmbit, però sense diferencies destacables. 

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
6 a 3528 29% 26% 28% 29% 25% 28% 28% 20% 40%
6 b 3047 25% 28% 26% 27% 27% 25% 26% 26% 21%
6 c 3474 29% 28% 30% 28% 30% 31% 30% 32% 26%
6 d 966 8% 9% 7% 7% 8% 9% 7% 11% 7%
6 e 410 3% 4% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
6 f 517 4% 4% 3% 4% 6% 3% 5% 7% 3%
6 g 78 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
7 a 767 12% 15% 10% 12% 9% 12% 14% 14% 12%
7 b 245 4% 4% 4% 3% 4% 3% 5% 5% 3%
7 c 3753 58% 54% 61% 61% 67% 62% 57% 40% 58%
7 d 340 5% 5% 6% 5% 4% 6% 4% 7% 5%
7 e 227 3% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 4% 4%
7 f 993 15% 14% 15% 13% 11% 12% 14% 28% 15%
7 g 175 3% 4% 2% 3% 2% 2% 3% 4% 3%
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Figura 5.13.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 8. 

En la novena pregunta (figura 5.14.) on es demana si “Consumeixes productes 
ecològics?” l’alumnat d’arreu de Catalunya coincideix responent principalment (entorn 
al 70% en els vuit àmbits territorials) la b. “de vegades”. La resta de respostes queden 
repartides similarment, essent las resposta més baixa la a. “sempre” amb un 7% de 
respostes. 

 

Figura 5.14.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 9. 

En la desena pregunta (figura 5.15.) “Davant un mateix tipus de producte i 
al mateix preu, quin compraries?” destaca entorn al 50%, la resposta a. “un 
etiquetat com ecològic” principalment i en menor grau la c. “m’és indiferent” entorn al 
30%. 

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
8 a 1267 19% 17% 18% 20% 20% 22% 16% 22% 19%
8 b 4270 66% 67% 68% 64% 62% 67% 69% 60% 68%
8 c 963 15% 16% 13% 15% 18% 11% 14% 17% 13%
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Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
9 a 456 7% 9% 7% 9% 5% 7% 8% 6% 7%
9 b 4728 73% 73% 76% 79% 75% 70% 69% 68% 71%
9 c 638 10% 7% 10% 11% 12% 10% 11% 8% 9%
9 d 678 10% 11% 7% 0% 8% 13% 12% 18% 13%
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Figura 5.15.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 10. 

En l’onzena pregunta (figura 5.16.) “Quan estaries disposat a pagar de més 
per comprar un producte ecològic?” s’observa que hi ha diversitat d’opinions tot i 
que predomina en un 39% la resposta a. “fins a un 10% més que un producte equivalent 
no ecològic”. En segon lloc amb un 23% de resposta es troba la c. “no estaria disposat a 
pagar més per un producte etiquetat com ecològic que per un producte no etiquetat com 
a ecològic”. Més endavant, quan es realitzen les relacions es treballa aquesta dispersió 
de respostes. No obstant, hi ha més adolescents que responen la d. “no ho sé” (28%), que 
no pas que es decantin per la b. “estic disposat a pagar fins a un 50% més que un 
producte equivalent NO ecològic”, que sols representa un 10%. 

 

Figura 5.16.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 11. 

En la dotzena pregunta (figura 5.17.) “Creus que els productes ecològics 
són més saludables?” s’observa que majoritàriament les respostes es reparteixen 
entre la b. “sí” i la d. “sí, perquè tenen més vitamines i més antioxidants”, després en les 
relacions es treballen més acuradament les respostes, però tot i així queda palès que 
guanya el “sí” enfront sols un 6% que responen la e. “no crec que siguin més saludables 
que els no etiquetats com ecològics”, un 14% responen la f. “no ho sé” i sols un 2% la g. o 
“cap de les anteriors”. 

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
10 a 3340 51% 55% 52% 51% 50% 55% 55% 45% 51%
10 b 417 6% 6% 6% 6% 6% 7% 5% 8% 7%
10 c 1895 29% 25% 32% 32% 29% 31% 28% 28% 29%
10 d 848 13% 13% 10% 12% 16% 8% 12% 18% 13%
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Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
11 a 2566 39% 41% 43% 41% 36% 41% 38% 33% 42%
11 b 637 10% 10% 9% 10% 11% 9% 10% 9% 9%
11 c 1504 23% 23% 24% 23% 21% 28% 23% 22% 23%
11 d 1794 28% 25% 24% 26% 33% 22% 29% 35% 26%
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Figura 5.17.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 12. 

En la pregunta tretze (figura 5.18.) “Creus que els productes ecològics 
respecten més el medi ambient?” s’observa que les respostes es reparteixen entre la 
a. “sí, perquè són sostenibles” amb un 24%, la b. “sí, perquè no contaminen i preserven 
els recursos naturals” amb un 24% i la d. “sí” amb un 16%. Un 9% respon la f. “no ho sé” 
i un 3% respon la e. “no crec que siguin més respectuosos que els no etiquetats com 
ecològics”. Després en l’apartat de les relacions entre preguntes es treballen més 
acuradament i detalladament aquestes respostes. 

 

Figura 5.18.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 13. 

En la pregunta catorze (figura 5.19.) “A casa recicleu?” l’alumnat enquestat 
dels vuit àmbits destaca dient la a. “sí” enfront la b. “no”. Així, un 75% dels enquestats 
respon que recicla envers un 24% que diu que no ho fa. En aquesta pregunta es va afegir 
un apartat c. “no ho sé” per si hi havia algun cas21, però la posició antagònica està clara i 

                                                            
21 Al passar les enquestes van sorgir vàries preguntes, però aquesta segurament va ser la més concurrent. Des del principi 
l’autora va deixar clar que havien de posar clarament si reciclaven o no, que no valia avui sí, demà no o només el paper a 
l’escola..., així que es va demanar a l’alumnat que respongués en funció del que fan habitualment a casa seva. 

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
12 a 1018 12% 12% 13% 13% 12% 11% 10% 10% 12%
12 b 2337 27% 27% 27% 29% 29% 28% 25% 24% 27%
12 c 954 11% 10% 11% 14% 12% 11% 11% 10% 11%
12 d 2339 27% 31% 26% 20% 21% 29% 31% 31% 29%
12 e 559 6% 6% 7% 7% 6% 7% 6% 7% 6%
12 f 1222 14% 12% 13% 16% 18% 9% 14% 15% 14%
12 g 196 2% 2% 2% 2% 2% 6% 2% 3% 1%
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Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
13 a 2554 24% 19% 22% 20% 20% 19% 19% 17% 41%
13 b 2524 24% 27% 24% 21% 25% 30% 26% 28% 19%
13 c 1620 16% 17% 18% 18% 15% 17% 17% 14% 13%
13 d 2521 24% 26% 26% 28% 25% 25% 26% 25% 19%
13 e 269 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2%
13 f 889 9% 8% 7% 9% 11% 7% 9% 11% 7%
13 g 58 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
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no deixa lloc a dubtes ni indecisions, doncs en les dades de la mostra absoluta per a 
Catalunya es troba al 0%. 

 

 

Figura 5.19.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 14. 

En la pregunta quinze (figura 5.20.) “Recicles per...” la resposta majoritària en 
tots els àmbits és la c. “per cuidar el medi ambient” amb un 35%, la segueix la a. amb un 
21% “no reciclo”. Després, la e. “perquè s’ha de fer” amb un 18% i la f. “per costum” amb 
un 16%. Així doncs, la resposta d. “perquè està de moda” només representa un 1% de les 
respostes i la b. “per obligació” un 7%. 

 

 

Figura 5.20.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 15. 

En la setze (figura 5.21.) “Quan t’independitzis i tinguis casa pròpia, 
creus que continuaràs reciclant?” la resposta en principal és la a. “sí” al voltant del 
60% i la b. “no” es troba entorn al 30%, el 10% restant estan indecisos i per tant responen 
la c. “no ho sé”.  

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
14 a 4883 75% 77% 80% 76% 72% 82% 78% 69% 73%
14 b 1586 24% 23% 20% 24% 27% 17% 22% 31% 26%
14 c 31 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%
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Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
15 a 1367 21% 19% 18% 21% 25% 16% 18% 25% 22%
15 b 466 7% 10% 7% 6% 7% 7% 8% 5% 7%
15 c 2270 35% 33% 38% 30% 33% 37% 34% 34% 38%
15 d 88 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2%
15 e 1170 18% 19% 19% 19% 17% 23% 20% 15% 16%
15 f 1047 16% 16% 16% 21% 14% 16% 17% 16% 15%
15 g 91 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 0%
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Figura 5.21.: Representació gràfica de totes les respostes obtingudes en l’estudi per a la pregunta 16. 

Un cop separades totes les dades i obtingudes les respostes separadament i també 
per àmbit territorial, en segon lloc s’han analitzat quines respostes es troben més 
desviades respecte la tendència general que correspon a la mitjana de tots els àmbits. 

Per realitzar-ho, es calcula la desviació estàndard de la mostra atès que es disposa 
de totes les dades, coincideix amb la població d'estudi. En base a aquesta desviació 
estàndard es calcula si el percentatge de respostes es troba per sobre de la desviació 
estàndard. Si aquesta desviació és superior, el paràmetre apareix ombrejat. 

Això s’ha fet ja que en cas de què dins d'una mateixa pregunta hi hagi una 
desviació significativa, molt probablement, aquesta desviació pot repercutir a la resta de 
forma automàtica generant un major nombre de desviacions. Donat aquest raonament 
s'analitzen el nombre de respostes a les quals hi ha alguna desviació.   

Pregunta Resposta N. Respostes Catalunya A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
16 a 3958 61% 57% 68% 60% 57% 67% 62% 55% 63%
16 b 652 10% 15% 7% 10% 12% 7% 7% 12% 9%
16 c 1890 29% 27% 25% 30% 32% 26% 30% 33% 28%
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A continuació, s’adjunta la taula amb totes les desviacions estàndard calculades: 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

1 a 1337 21% 21,37% 17,20% 21,38% 22,88% 19,56% 20,20% 22,29% 19,82% 

1 b 3527 54% 55,88% 61,15% 53,13% 46,14% 58,67% 56,60% 48,35% 57,15% 
1 c 1474 23% 20,73% 20,09% 23,68% 28,86% 19,73% 18,80% 27,00% 20,31% 

1 d 150 2% 2,02% 1,55% 1,81% 2,12% 2,04% 4,40% 2,36% 2,71% 

2 a 1187 18% 19,98% 16,69% 18,75% 14,29% 19,83% 18,80% 16,73% 21,13% 

2 b 1347 21% 20,10% 17,68% 17,76% 27,10% 16,92% 18,80% 24,62% 19,09% 
2 c 2773 43% 43,10% 45,97% 43,75% 42,47% 41,88% 45,40% 42,29% 38,34% 

2 d 1085 17% 14,65% 17,79% 17,60% 14,19% 20,00% 15,80% 14,02% 19,25% 

2 e 129 2% 2,18% 1,88% 2,14% 1,96% 1,37% 1,20% 2,36% 2,20% 

3 a 5835 90% 88,12% 94,92% 91,94% 85,90% 90,60% 92,60% 86,10% 91,80% 

3 b 642 10% 11,88% 5,08% 8,06% 14,10% 9,40% 7,40% 13,90% 8,20% 

4 a 2109 24% 24,23% 25,98% 24,90% 20,13% 27,94% 26,11% 20,26% 26,54% 

4 b 436 5% 4,79% 5,53% 3,34% 4,94% 4,82% 5,19% 5,57% 5,37% 
4 c 799 9% 9,04% 10,18% 6,68% 9,58% 8,28% 10,24% 9,03% 9,69% 

4 d 2313 27% 28,75% 25,58% 29,78% 27,69% 27,19% 26,41% 25,00% 24,81% 
4 e 1839 21% 20,34% 21,65% 22,34% 21,78% 22,13% 21,81% 19,89% 20,68% 

4 f 953 11% 10,58% 8,50% 11,04% 13,32% 7,42% 8,90% 16,70% 10,06% 

4 g 218 3% 2,26% 2,57% 1,93% 2,54% 2,22% 1,34% 3,56% 2,84% 

5 a 1297 16% 15,45% 16,47% 17,25% 18,52% 17,36% 15,26% 15,39% 14,31% 
5 b 761 9% 10,63% 8,64% 9,63% 9,78% 9,48% 8,43% 9,86% 9,30% 

5 c 1561 19% 18,46% 22,17% 14,30% 16,61% 21,23% 20,19% 17,20% 23,42% 
5 d 1005 13% 15,15% 12,20% 14,97% 10,02% 12,55% 13,67% 12,07% 11,81% 

5 e 1588 20% 19,66% 22,35% 19,25% 18,84% 19,63% 20,83% 18,01% 19,99% 
5 f 1673 21% 19,06% 16,56% 22,86% 24,64% 18,29% 19,87% 26,26% 19,33% 

5 g 129 2% 1,60% 1,60% 1,74% 1,59% 1,47% 1,75% 1,21% 1,85% 

6 a 3528 29% 25,69% 28,27% 28,65% 25,18% 28,31% 28,45% 20,38% 40,35% 

6 b 3047 25% 28,24% 26,31% 26,78% 27,11% 25,38% 25,83% 25,94% 20,99% 
6 c 3474 29% 28,10% 30,11% 28,18% 29,65% 30,78% 30,48% 31,65% 25,75% 

6 d 966 8% 9,05% 6,89% 7,49% 7,98% 9,00% 6,79% 10,76% 7,05% 
6 e 410 3% 4,29% 4,69% 3,84% 3,51% 2,84% 2,98% 2,85% 2,55% 

6 f 517 4% 4,16% 3,03% 4,31% 6,06% 2,94% 4,76% 7,41% 2,80% 

6 g 78 1% 0,47% 0,71% 0,75% 0,51% 0,76% 0,71% 1,00% 0,52% 

7 a 836 12% 15,13% 9,90% 11,54% 8,97% 11,78% 13,94% 13,76% 11,99% 
7 b 267 4% 3,63% 3,60% 2,89% 3,69% 3,17% 5,20% 4,69% 3,47% 

7 c 4090 58% 54,25% 60,52% 61,29% 67,04% 62,08% 57,06% 39,52% 57,57% 
7 d 371 5% 5,38% 5,62% 4,75% 4,17% 6,50% 3,72% 6,57% 5,29% 

7 e 247 3% 4,13% 3,26% 3,90% 3,34% 3,02% 3,16% 3,55% 3,56% 
7 f 1082 15% 13,75% 14,62% 12,90% 10,85% 11,93% 13,94% 28,05% 15,47% 

7 g 191 3% 3,75% 2,47% 2,72% 1,95% 1,51% 2,97% 3,86% 2,65% 

8 a 1266 19% 17,19% 18,49% 20,39% 20,08% 22,22% 16,20% 22,29% 18,84% 

8 b 4268 66% 66,75% 68,22% 64,14% 62,16% 67,18% 69,40% 60,50% 68,27% 

8 c 963 15% 16,06% 13,29% 15,46% 17,76% 10,60% 14,40% 17,22% 12,89% 

9 a 456 7% 8,72% 6,63% 9,21% 5,12% 7,31% 8,35% 5,69% 6,94% 

9 b 4727 73% 72,69% 76,35% 79,44% 74,90% 70,07% 68,99% 68,36% 70,75% 
9 c 638 10% 7,46% 10,28% 10,86% 12,16% 9,52% 10,54% 8,29% 9,40% 

9 d 678 10% 11,13% 6,74% 0,49% 7,82% 13,10% 12,13% 17,65% 12,91% 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

10 a 3339 51% 55,50% 52,04% 50,82% 49,61% 54,70% 55,20% 44,93% 51,31% 
10 b 417 6% 5,94% 6,30% 5,59% 5,50% 6,84% 5,20% 8,25% 7,01% 

10 c 1895 29% 25,28% 31,60% 31,91% 28,86% 30,60% 27,80% 28,42% 29,12% 

10 d 848 13% 13,27% 10,06% 11,68% 16,02% 7,86% 11,80% 18,40% 12,56% 

11 a 2568 39% 41,34% 42,98% 40,72% 35,71% 41,37% 38,20% 32,78% 42,50% 

11 b 637 10% 10,24% 9,39% 10,42% 10,81% 9,40% 10,00% 9,43% 8,97% 
11 c 1505 23% 23,26% 24,09% 23,29% 20,66% 27,52% 23,00% 22,41% 22,84% 

11 d 1795 28% 25,16% 23,54% 25,57% 32,82% 21,71% 28,80% 35,38% 25,69% 

12 a 1018 12% 11,53% 12,65% 13,38% 12,35% 11,31% 9,95% 10,30% 11,98% 

12 b 2337 27% 26,98% 27,32% 28,60% 28,82% 27,86% 25,34% 23,81% 27,16% 
12 c 954 11% 10,20% 10,80% 13,84% 11,62% 10,58% 11,01% 9,82% 10,92% 

12 d 2339 27% 30,98% 26,43% 19,72% 20,81% 29,44% 30,77% 31,39% 29,05% 
12 e 559 6% 5,91% 7,49% 6,69% 6,10% 6,57% 6,49% 6,51% 6,21% 

12 f 1222 14% 12,20% 13,22% 15,69% 18,46% 8,64% 14,48% 15,45% 13,61% 

12 g 196 2% 2,19% 2,10% 2,08% 1,84% 5,60% 1,96% 2,72% 1,07% 

13 a 2554 24% 18,56% 21,96% 20,37% 19,71% 18,79% 19,27% 17,18% 41,04% 
13 b 2524 24% 26,90% 23,52% 20,99% 25,45% 29,56% 26,34% 28,32% 18,95% 

13 c 1620 16% 16,52% 17,58% 17,89% 15,24% 17,03% 17,04% 14,46% 12,52% 
13 d 2521 24% 25,84% 26,48% 28,02% 24,81% 24,84% 26,34% 24,57% 18,82% 

13 e 269 3% 3,27% 2,61% 2,69% 2,81% 2,64% 1,70% 3,40% 1,87% 
13 f 889 9% 8,34% 7,27% 9,31% 11,29% 6,59% 8,78% 11,14% 6,59% 

13 g 58 1% 0,57% 0,56% 0,72% 0,70% 0,55% 0,52% 0,94% 0,21% 

14 a 4842 75% 76,61% 79,82% 75,57% 72,12% 81,90% 77,58% 68,68% 73,20% 
14 b 1573 24% 22,76% 20,07% 23,94% 27,40% 17,41% 22,02% 30,61% 26,37% 

14 c 31 0% 0,63% 0,11% 0,49% 0,48% 0,69% 0,40% 0,71% 0,42% 

15 a 1366 21% 18,55% 18,11% 21,13% 25,40% 15,86% 17,76% 25,38% 21,98% 

15 b 466 7% 9,90% 7,20% 6,26% 7,03% 7,24% 8,30% 5,12% 6,91% 
15 c 2268 35% 33,21% 37,57% 30,36% 33,13% 36,90% 34,17% 33,76% 38,19% 

15 d 88 1% 1,63% 1,12% 0,94% 1,71% 0,69% 1,54% 1,16% 1,65% 
15 e 1169 18% 18,55% 19,24% 18,62% 16,97% 23,10% 20,08% 15,25% 15,88% 

15 f 1046 16% 15,91% 15,97% 21,44% 13,65% 15,69% 16,80% 16,41% 15,23% 

15 g 91 1% 2,26% 0,79% 1,25% 2,11% 0,52% 1,35% 2,91% 0,16% 

16 a 4001 61% 57,41% 67,62% 59,87% 56,76% 66,72% 62,30% 55,19% 62,96% 
16 b 659 10% 15,17% 7,29% 10,03% 11,58% 6,79% 7,26% 11,56% 8,77% 

16 c 1910 29% 27,42% 25,08% 30,10% 31,66% 26,49% 30,44% 33,25% 28,27% 

Taula 5.1.: Taula resum de les desviacions estàndards de totes les respostes del qüestionari,  
totes les significatives apareixen ombrejades. 
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5.1.4. Anàlisi entre sexes per àmbits territorials 

En el present apartat es realitza un estudi on s’analitza separant per sexe les 
respostes del qüestionari obtingudes i, alhora s’han separat cadascun dels vuit àmbits 
territorials d’estudi per poder ésser comparats entre si.  El motiu d’haver realitzat l’estudi 
per gènere és perquè al realitzar la recerca bibliogràfica s’ha observat que existeixen 
diversos estudis i articles que tracten sobre la diferenciació existent entre sexes (Carrillo 
et al., 2010; Postigo et al., 1999).  Per donar consistència a l’estudi, es realitza la prova 
estadística khi-quadrat. 

Amb les dades obtingudes, en primer lloc, s’ha creat una gràfica per als homes i  
una altra per a les dones, un cop obtingudes ambdues, se n’obté una tercera que mostra 
el percentatge de respostes d’un sexe respecte de l’altre. Aquesta darrera gràfica mostra 
les diferències entre homes i dones -les dues primeres gràfiques podrien haver-se no 
adjuntat, però s’ha cregut convenient, ja que si només és posa la tercera, no queda prou 
clar a partir de quines s’ha obtingut-. En aquesta tercera figura referent a la diferència en 
les respostes en funció del gènere, els valors positius corresponen a les respostes que han 
estat escollides per un percentatge superior d’homes que de dones, i els valors negatius 
per un percentatge superior de dones que d’homes. 

En les tres gràfiques es mostren els valors per a cadascun dels vuit àmbits 
territorials ja definits anteriorment. A sota, s’adjunta una taula amb els percentatges 
entre homes i dones on, a més, s’ha calculat la mitjana aritmètica i la desviació estàndard. 

En aquests tres gràfics presentats, a diferència d’altres gràfiques realitzades en la 
present tesi, s’ha decidit no posar els percentatges en xifres a cada gràfica, ja que aquest 
no és l’objectiu de l’apartat, sinó que el que es pretén és realitzar una anàlisi qualitativa 
en base a les desviacions per resposta. 

S’analitzen els grups de respostes que tenen un percentatge mig de desviació, 
respecte a les respostes de tots els àmbits a una mateixa pregunta, a través de la mesura 
dels valors que estan per sobre de la desviació estàndard de totes les mitjanes 
aritmètiques de diferències entre homes i dones dels % de respostes de la pregunta 
analitzada. 

Sobre aquestes mitjanes es calcula la desviació estàndard, aquesta desviació 
estàndard dóna un valor a partir del qual permet obtenir un càlcul de tendències. Així 
queda clar a partir de quin valor val la pena comentar i es pot expressar la tendència. Tot 
i així, en algun cas també val la pena comentar alguna tendència que destaqui no obstant 
no estigui fora dels valors la desviació estàndard. 

Com s’ha comentat anteriorment, s’ha realitzat la prova estadística del khi-quadrat en 
cadascuna de les 16 preguntes per saber si el sexe influeix en les respostes, a sota de cada 
conjunt de gràfiques s’exposa el valor de khi-quadrat i quina hipòtesi s’accepta així com 
els valors calculats i els tabulats. En tots els casos, la hipòtesi nul·la que es considera és 
que no hi ha diferències significatives entre sexes, i l’alternativa, en conseqüència, que sí 
que n’hi ha. La taula de valors de khi-quadrat utilitzada s’adjunta en l’annex 3.  

En les pàgines següents, es presenta l’anàlisi de les setze preguntes en funció del sexe: 
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PREGUNTA 1 

Creus que ecologia i ecologisme són:    

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a.   Sinònims, és a dir, els dos signifiquen el mateix 
b. Ecologia i ecologisme són coses diferents 
c. No ho sé 
d. Cap de les anteriors. Crec que... 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figura 5.23.: Respostes en la pregunta 1 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.24.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.2.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

Agafant les dues primeres figures, s’observa que, a grans trets, sense entrar en els 
petits detalls que a continuació es comentaran, homes i dones coincideixen contestant -
la resposta b. - que ecologia i ecologisme són coses diferents, però quan es realitza 
l’anàlisi amb més detall, s’observa que en el tercer gràfic si que existeix una desviació 
estàndard , en aquest cas, del 3% que fa destacar principalment la resposta a. i la b. Així, 
el gràfic on es comparen ambdós sexes, mostra que els homes consideren que ecologia i 
ecologisme són sinònims, alhora que, les dones consideren que són coses diferents, o que 
no ho saben. 

 Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 3 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 18, mentre que el valor 
tabulat és 12’8381. On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències en 
funció del sexe i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció del sexe. 
Aquestes mateixes hipòtesis serveixen per als 15 casos que es presenten a continuació. 

 Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la el sexe i conèixer la diferència entre 

ecologia i ecologisme és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 1.  
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PREGUNTA 2 

Sabries explicar a un/a amic/ga la diferència entre ecologia i ecologisme? 

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sí, sabria explicar que és cada cosa 
b. No, no sabria explicar-ne cap 
c. No  sé si ho sabria explicar 
d. Només sabria explicar que és ecologia 
e. Només sabria explicar que és ecologisme 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de les respostes de les dones:   

 

 

Figura 5.25.: Respostes en la pregunta 2 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.26.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.3.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

Mirant les dues primeres figures, s’observa que, a grans trets, sense entrar en els 
petits detalls que a després es comentaran, homes i dones coincideixen contestant 
principalment que “no sé si ho sabria explicar”, però quan s’observa l’anàlisi amb més 
precisió, s’observa que en el tercer gràfic si que existeix una desviació estàndard i que es 
troba en quasi tots els àmbits, en aquest cas, del 4% que fa destacar principalment la 
resposta a. i la c. Així, el gràfic on es comparen ambdós sexes, mostra que els homes 
consideren que sí que sabrien explicar que és cada cosa, enfront de les dones que diuen 
que no saben si ho sabrien explicar. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 4 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 73, mentre que el valor 
tabulat és 14’8602. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 2.  
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PREGUNTA 3 

Saps què són els productes ecològics?  

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sí 
b. No 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.27.: Respostes en la pregunta 3 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.28.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.4.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

A l’observar les dues primeres gràfiques, s’observa que, tant homes com dones 
destaquen en la resposta de que si que saben que són els productes ecològics.  

Al anar al tercer gràfic i tenint en compte la desviació estàndard, els homes dels 
àmbits 2, 3 i si es vol en menor valor els del 6 i 7 diuen que no, mentre que les dones dels 
mateixos àmbits aposten pel sí. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 1 grau de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 3, mentre que el valor 
tabulat és 7’8794. 

Així, 
 per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 3.  
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PREGUNTA 4 

Què diries que és l’ecologia?  

Assenyala totes les respostes que et semblin correctes:  

a. Una disciplina científica 
b. Una zona natural protegida 
c. Un moviment polític i social 
d. Una manera d’obtenir aliments 
e. Una manera de viure 
f. No ho sé 
g. Cap de les anteriors 

 

Les figures mostren les respostes de la pregunta en funció del gènere i de l’àmbit 
territorial, la superior s’obté de les respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.29.: Respostes en la pregunta 4 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.30: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

 

Taula 5.5.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

En aquesta pregunta l’anàlisi ha estat força més complexa donat el gran volum de 
respostes, tot i així destaca una tendència cap a les respostes a i d en ambdós sexes. 

Quan es va al detall, aquesta s’alleugereix fent destacar principalment la resposta 
d’una manera d’obtenir aliments tant en el cas dels nois com de les noies, tot i es pot dir 
que en el grup masculí de l’àmbit 3, corresponent a la Catalunya Central destaca per 
damunt dels altres set àmbits que saben que és una disciplina científica. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 6 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 428, mentre que el 
valor tabulat és 18’54758602. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 4.   
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PREGUNTA 5 

Què diries que és l’ecologisme?  

Assenyala totes les respostes que et semblin correctes:  

a. Una disciplina científica 
b. Una zona natural protegida 
c. Un moviment polític I social 
d. Una manera d’obtenir aliments 
e. Una manera de viure 
f. No ho sé 
g. Cap de les anteriors.  

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.31.: Respostes en la pregunta 5 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.32: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

 

Taula 5.6.: Diferència en les respostes segons el sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

En aquesta pregunta, homes i dones tenen menys clara la resposta, si anem al 
detall amb l’ajuda de la desviació estàndard s’observa que hi ha una desviació del 2%. Al 
observar la gràfica, destaca que les noies estan entre la e. i la f., en canvi els nois són més 
dispersos. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 6 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 15, mentre que el valor 
tabulat és 18’5475. 

Així,  
aleshores, s’accepta la hipòtesi nul·la i es rebutja la 
hipòtesi alternativa. 

 
Khi-quadrat diu que no existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe no condiciona en la resposta a la pregunta 5.  
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PREGUNTA 6 

Els productes ecològics són...  

Assenyala totes les respostes que et semblin correctes:  

a. Productes que es produeixen sense fer servir cap mena d’adob ni pesticida 
b. Productes que no contenen cap tipus de colorant ni conservant 
c. Productes que s’obtenen contribuint a la protecció del medi ambient  
d. Productes que s’obtenen sense fer servir res fabricat per l’home 
e. Productes de proximitat 
f. No sé que són 
g. Cap de les anteriors.  

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.33.: Respostes en la pregunta 6 per homes i dones per àmbits. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

HOMES

a

b

c

d

e

f

g

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

DONES

a

b

c

d

e

f

g



146 

 

 

Figura 5.34.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina. 

 

 

Taula 5.7.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

 En els dos primers gràfics s’observa que ambdós sexes coincideixen amb a., b., c. 
i en menor grau d., tot i que les noies opten menys per d. que els nois. 

Al anar al detall, la desviació estàndard mostrada és del 2%, els homes són més 
partidaris de la d. i la f., mentre que les noies escullen b., a. i en menor grau c. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 6 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 22, mentre que el valor 
tabulat és 18’54758602. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 6.  
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PREGUNTA 7 

Quina diferència diries que hi ha entre els productes etiquetats com ecològics i els 
productes que no tenen l’etiqueta de què són ecològics? Escull UNA resposta: 

a. Els etiquetats com ecològics són millors 
b. Els NO etiquetats com ecològics són millors 
c. Els etiquetats com eco són més saludables i respectuosos amb el m.a. 
d. Els no etiquetats com eco són més saludables i respectuosos amb el m.a. 
e. No hi ha cap diferència significativa  
f. Depèn de cada tipus de producte 
g. Cap de les anteriors 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.35.: Respostes en la pregunta 7 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.36.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.8.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

 En les gràfiques on diferenciem els sexes, es veu una clara tendència en ambdós 
sexes igual, tots responen que els etiquetats com ecològics són més saludables i 
respectuosos amb el medi ambient, si es fila prim, s’observa que tot i la tendència, les 
dones van un 10% per damunt. 

 Anant al tercer gràfic on tenim els dos grups comparats, es té una desviació 
estàndard del 5%, aquí destaca que el sector femení opta per respondre en els vuit àmbits 
que els etiquetats com ecològics són més saludables i respectuosos amb el medi ambient, 
mentre que el sector masculí mostra més dispersió en aquest sentit. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 6 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 22, mentre que el valor 
tabulat és 18’5475. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 7.   

‐25%

‐20%

‐15%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

DIFERÈNCIES HOME ‐ DONA

a

b

c

d

e

f

g

P7 DIFERÈNCIES HOME - DONA
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

a 5% 3% 2% 1% 4% 6% -6% 0% 2%
b 1% 1% 1% 3% 2% 3% 3% 0% 2%
c -8% -15% -6% -8% -15% -19% -8% -9% -11%
d 1% 3% 2% 1% 3% 2% 2% 4% 2%
e 2% 4% 2% 2% 2% 0% 2% 3% 2%
f 0% 5% -2% 0% 4% 6% 4% 1% 2%
g -1% -1% 0% 1% -1% 2% 1% 1% 0%

5%Desviació estàndard

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat



149 

 

PREGUNTA 8 

Creus que ecològic, reciclable i reutilitzable significa el mateix?     

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sí que significa el mateix 
b. No significa el mateix 
c. No ho sé 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la obtinguda de les dones:   

 

Figures 5.37.: Respostes en la pregunta 8 per homes i dones per àmbits territorials. 
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Figura 5.38.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.9: Diferència en les respostes segons sexe en els vuit àmbits d’estudi. 

 Els dos primers gràfics són molt similars, pensen igual, creuen tots que són coses 
diferents i no hi ha grans diferències entre els que diuen que no signifiquen el mateix i 
els que no ho saben entre els dos grups.  

Quan s’agafa el gràfic on es mostren les diferències entre homes i dones, la 
desviació estàndard és del 5% i queda clar que les dones pensen que ecològic, reciclable 
i reutilitzable no significa el mateix, mentre que els homes no ho tenen tan clar, mostren 
certa dispersió.     

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 2 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 18, mentre que el valor 
tabulat és 10’5965. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 8.  
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PREGUNTA 9 

Consumeixes productes ecològics?  

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sempre 
b. De vegades 
c. Mai 
d. No ho sé 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la obtinguda de les dones:   

 

Figures 5.39.: Respostes en la pregunta 9 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.40: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.10: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

 Quan se’ls pregunta si consumeixen productes ecològics, tant dones i homes 
principalment responen que a vegades.  

A l’analitzar el tercer gràfic s’observa que les noies es decanten per continuar 
dient que de vegades, tot i que en algun cas diuen que mai o que no ho saben, però en el 
cas dels nois la cosa queda repartida entre sempre, i mai majoritàriament. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 3 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 14, mentre que el valor 
tabulat és 12’8381. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 9.  
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PREGUNTA 10 

Davant un mateix tipus de producte i al mateix preu, quin compraries? 

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Un etiquetat com ecològic 
b. Un NO etiquetat com ecològic 
c. M’és indiferent 
d. No ho sé 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.41: Respostes en la pregunta 10 per homes i dones per àmbits territorials. 
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Figura 5.42: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.11: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

 Aquí, els dos grups es decanten per escollir un producte ecològic quan aquest és 
a igualtat de preu, però les dones van per un 5-7% per sobre. 

Quan es va a la gràfica de la diferència, s’observa que les dones mantenen la seva 
opinió i es continuen decantant per escollir un producte ecològic quan aquest és a 
igualtat de preu, mentre que els homes mostren novament dispersió. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 3 graus de llibertat i amb un 
interval de confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 64, mentre que el valor 
tabulat és 12’8381. 

Així, 
 per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 10.  
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PREGUNTA 11 

Quan estaries disposat a pagar de més per comprar un Producte Ecològic? 

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Fins a un 10% més que un producte equivalent NO Ecològic 
b. Fins a un 50% més que un producte equivalent NO Ecològic 
c. No estaria disposat a pagar més per un producte etiquetat com ecològic 

que per un producte no etiquetat com a ecològic 
d. No ho sé 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.43.: Respostes en la pregunta 11 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.44.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.12.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

En el primer gràfic, els homes estan principalment entre a. i c., ho sigui, que estan 
disposats a pagar fins a un 10% més que un producte equivalent NO Ecològic o 
directament no estan disposats a pagar, en canvi les dones oscil·len entre a. i d., o bé 
estan disposades a pagar fins a un 10% més que un producte equivalent NO Ecològic o 
bé no ho saben. 

En el gràfic de detall, les dones continuen igual, entre a. i d., o bé estan disposades 
a pagar fins a un 10% més que un producte equivalent NO Ecològic o bé no ho saben. No 
obstant els homes aquí es decanten principalment per c. i alguns per b., o sigui que bona 
part no estaria disposat a pagar més per un producte etiquetat com ecològic que per un 
producte no etiquetat com a ecològic i uns altres arribarien fins a un 50% més que un 
producte equivalent NO Ecològic. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 3 graus de llibertat i amb una 
confiabilitat del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 87, mentre que el valor tabulat 
és 12’8381. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 11.   
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b 3% 5% 5% 1% 2% 6% 3% 5% 4%
c 5% 7% 10% 3% 19% 10% 4% 4% 8%
d -7% -3% -9% -9% -8% -8% -2% -5% -6%

6%Desviació estàndard

χ2
calcu lat > χ2
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PREGUNTA 12 

Creus que els productes etiquetats com ecològics són més saludables? 

Escull la/les resposta/es que et semblin correctes de la llista següent:  

a. Sí, perquè no provoquen al·lèrgies 
b. Sí, perquè tenen més vitamines i més antioxidants 
c. Sí, perquè engreixen menys 
d. Sí  
e. No crec que siguin més saludables que els NO etiquetats com ecològics 
f. No ho sé 
g. Cap de les anteriors 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de les respostes de les dones:   

 

Figures 5.45.: Respostes en la pregunta 12 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.46.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.13.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

En els gràfics separats destaquen b. i d. en ambdós casos, és a dir, que sí que 
creuen que els productes etiquetats com ecològics són més saludables, novament les 
dones ho creuen en un percentatge més alt.  

Al mirar la diferència entre homes i dones s’observa que les dones continuen 
responent b. i d., que sí, mentre que els homes mostren una gran dispersió en els vuit 
àmbits territorials. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 6 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 16, mentre que el valor 
tabulat és 18’5475. 

Així:  
aleshores, s’accepta la hipòtesi nul·la i es rebutja la 
hipòtesi alternativa. 

 
Khi-quadrat diu que no existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe no condiciona en la resposta a la pregunta 12.   
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P12 DIFERÈNCIES HOME - DONA
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

a 1% 1% 0% 0% -5% 0% 0% 1% 0%
b -4% -5% -4% -6% -6% -6% -7% -7% -6%
c 3% 1% 4% 0% 3% 5% 1% 1% 2%
d -2% -3% -2% -3% -2% -6% -3% 1% -3%
e 0% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 4% 2%
f 0% 5% 0% 5% -1% 3% 4% -1% 2%
g 1% 0% 0% 3% 10% 2% 4% -1% 2%

3%Desviació estàndard

χ2
calcu lat < χ2

tabu lat
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PREGUNTA 13 

Creus que els productes etiquetats com ecològics respecten més el medi ambient? Escull 
la/les resposta/es que et semblin correctes de la llista següent:  

a. Sí, perquè són més sostenibles 
b. Sí, perquè no contaminen i preserven els recursos naturals 
c. Sí, perquè afavoreixen la biodiversitat  
d. Sí 
e. No crec que siguin més respectuosos que els NO etiquetats com ecològics 
f. No ho sé 
g. Cap de les anteriors 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.47.: Respostes en la pregunta 13 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.48.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.14.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits d’estudi. 

En primer lloc, en les dues primeres gràfiques, tant en les dones com en els homes 
destaquen les respostes b. i d. “Sí, perquè no contaminen i preserven els recursos 
naturals” i “Sí” respectivament, ambdues respostes destaquen lleugerament per sobre 
les altres. En segon lloc, s’observa que en ambdós casos se situen la a. i la c. “Sí, perquè 
són més sostenibles” i “Sí, perquè afavoreixen la biodiversitat”, respectivament. Així, la 
resposta generalitzada és un sí, sigui pel motiu que sigui. 

 En el tercer gràfic, les dones continuen mantenint el “sí”, destacant principalment 
la b. i la d., mentre que la part masculina mostra dispersió.  

En aquest cas,  khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 6 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 19, mentre que el valor 
tabulat és 18’5475. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 13.  
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P13 DIFERÈNCIES HOME - DONA
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

a 3% 1% 2% 0% 3% 1% 1% 2% 2%
b -3% -4% 5% 3% 3% -2% -5% -2% -1%
c 1% 0% 1% 1% -5% 1% 0% -2% 0%
d -3% -2% -6% -5% -1% -6% -3% -2% -4%
e 3% 2% 1% 2% -1% 0% 2% 2% 1%
f 1% 2% -1% 0% 1% 5% 4% 1% 2%
g 0% 0% -1% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

2%Desviació estàndard

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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PREGUNTA 14 

A casa recicleu? 

a. Sí 
b. No 
c.  A vegades 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de les respostes de les dones:   

 

Figures 5.49: Respostes en la pregunta 14 per homes i dones pels vuit àmbits territorials. 
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Figura 5.50.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.15.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits territorials d’estudi. 

 Ambdós sexes contesten majoritàriament que sí que reciclen en el gràfic separat. 
Quan s’observa en detall el gràfic de les diferències, les dones responen en la majoria 
d’àmbits que sí, només en l’àmbit 2 (Ponent) i en el 7 (Penedès) diuen que no, mentre 
que els homes mostren més dispersió, solament afirmen en els àmbits 2 (Ponent) i 7 
(Penedès). 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 2 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 5, mentre que el valor 
tabulat és 10’5965. 

Així:  
aleshores, s’accepta la hipòtesi nul·la i es rebutja la 
hipòtesi alternativa. 

 
Khi-quadrat diu que no existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe no condiciona en la resposta a la pregunta 14.  
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PREGUNTA 15 

Recicles... (assenyala el motiu principal): 

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. No reciclo 
b. Per obligació 
c. Per cuidar el medi ambient 
d. Perquè està de moda 
e. Perquè que s’ha de fer 
f. Per costum  
g. Cap de les anteriors 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de la de les dones:   

 

Figures 5.51: Respostes en la pregunta 15 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.52.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina. 

 

Taula 5.16.: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits territorials d’estudi. 

 

Al observar els gràfics separats es veu que tots decanten per dir que reciclen per 
cuidar el medi ambient, però al observar el gràfic de les diferències entre homes i dones, 
en el cas dels homes les respostes presenten dispersió, mentre que les dones continuen 
dient c. i algunes també diuen a. i e. i f., o sigui que algunes no reciclen i d’altres ho tenen 
per costum o perquè s’ha de fer. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 6 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 18’6881, mentre que 
el valor tabulat és 18’5475. On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències 
en funció del sexe i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció del 
sexe. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 15.  
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P15 DIFERÈNCIES HOME - DONA
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

a -2% -6% 2% 3% 3% 2% -6% -1% -1%
b -3% 5% 1% 2% 1% 3% 4% 4% 2%
c -5% -1% -5% -1% -7% -4% -3% -10% -4%
d 1% 1% 2% 2% 1% 3% 1% 2% 2%
e 1% 0% -6% -2% 7% -7% 3% 4% 0%
f 5% 1% 6% -5% -6% 3% 0% 0% 1%
g 2% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 1%

2%Desviació estàndard

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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PREGUNTA 16 

Quan t’independitzis i tinguis casa pròpia, creus que continuaràs reciclant?  

Escull UNA resposta de la llista següent: 

a. Sí 
b. No 
c. No ho sé 

Les gràfiques següents mostren les respostes de la pregunta separades en funció 
del gènere i de l’àmbit territorial, la gràfica superior és la obtinguda a partir de les 
respostes dels homes i la inferior de les respostes obtingudes de les dones:   

 

Figures 5.53.: Respostes en la pregunta 16 per homes i dones per àmbits. 
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Figura 5.54.: Diferència en les respostes en funció del sexe. Els valors positius                                          
mostren major participació masculina i els negatius femenina.  

 

Taula 5.17: Diferència en les respostes segons sexe pels vuit àmbits territorials d’estudi. 

 Al observar els dos primers gràfics, les dones tenen clar que quan s’independitzin 
continuaran reciclant i els homes també però no destaca tant la diferència. 

Quan s’agafa el tercer gràfic, s’observa que les noies continuen dient que si que 
reciclaran mentre que els nois no ho tenen clar, es troben entre el “no reciclaré” i el “no 
sé si reciclaré”. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 2 graus de llibertat i se li 
assigna una confiabilitat del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 105, mentre que el 
valor tabulat és 10’5965. On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències 
en funció del sexe i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció del 
sexe. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el sexe condiciona en la resposta a la pregunta 16. 
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5.1.5. Anàlisi segons nivell estudis pare i mare 

 Un cop analitzat el sexe per a cadascuna de les preguntes del qüestionari, 
s’analitza com influeix el fet de que els progenitors tinguin o no estudis superiors. 
Aquesta anàlisi es realitza ja que es coneix que els factors externs a l’escola poden influir 
molt en l’alumne, des dels coneixements, passant per la valoració, el consum i els hàbits, 
per tant poden condicionar la percepció. Novament es realitza la prova khi-quadrat. Així, 
la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que els estudis dels progenitors no afecten i la hipòtesi 
alternativa (H1) que sí que afecten els estudis dels progenitors. 

En la següent taula, es mostren les respostes totals (pares, mares i pares +mares). 

 

Taula 5.18.: Nivell estudis dels progenitors de l’alumnat enquestat. 

A continuació es mostren tres gràfiques, una primera pels pares, una segona per 
les mares i la tercera englobant pares i mares. A sota de cada gràfic es detallen els valors 
obtinguts amb la prova estadística khi-quadrat per saber si l’àmbit importa o no en el 
nivell d’estudis patern, matern i en ambdós. 

 

Figura 5.55.: Nivell estudis dels pares (masculí) de l’alumnat enquestat. 

En el primer cas -només estudis paterns-, khi-quadrat té 21 graus de llibertat i 
amb un interval de confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 120, mentre que el valor 
tabulat és 41’4009.  

Així, 
 per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix incidència entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, l'àmbit influeix en el nivell d'estudis patern. 

Nivell d'estudis Pare Mare Total
Sense estudis 332 297 629
Primaria (EGB) 1531 1323 2854
Secundària (ESO, BUP, COU, BATX) 2880 2577 5457
Estudis Universitaris 1757 2303 4060

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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Figura 5.56.: Nivell estudis dels mares (femení) de l’alumnat enquestat. 

En el segon cas -només estudis materns-, khi-quadrat té 21 graus de llibertat i 
amb un interval de confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 120, mentre que el valor 
tabulat és 41’4009. 

Així, 
 per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix incidència entre la variable independent i la dependent, 
és a dir, l'àmbit importa en el nivell d'estudis matern. 

 

Figura 5.57.: Nivell estudis dels pares i mares de l’alumnat enquestat. 

En el darrer cas -pares i mares-, χ2 té 21 graus de llibertat i amb una confiança del 
95%, el valor de χ2 calculat és 6’611, mentre que el valor tabulat és 41’4009. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la dependent, és a 
dir, l'àmbit importa en el nivell d'estudis de pares i mares. 

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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 L'hàbit de reciclar està relacionat amb el nivell d'estudis dels pares?  

En aquesta relació es comparen els estudis dels pares amb la pregunta 14 “A casa 
recicleu?” 

 

Figura 5.58.: Representació gràfica de l’hàbit de reciclar segons els estudis dels pares. 

Khi-quadrat té 6 graus de llibertat i amb una confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 
171, mentre que el valor tabulat és 12,5916. On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que 
no hi ha diferències en funció del nivell d’estudis dels pares i la hipòtesi alternativa (H1) 
que sí que hi ha diferències en funció del nivell d’estudis dels pares. 

 

Així, 
 per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Si existeix relació entre la variable independent i la dependent, és a dir, el nivell 

d'estudis sí que està relacionat amb l'hàbit de reciclar.  

  

a. A casa reciclen b. A casa no reciclen c. No ho saben
69% 30% 1%
82% 18% 0%
80% 20% 0%
86% 14% 0%

Si pare té estudis superiors (mare no)
Si els dos tenen estudis superiors

Si cap dels dos no té estudis superiors
Si mare té estudis superiors (pare no)
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χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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 Hi ha relació entre el nivell de formació dels pares i el consum de 
productes ecològics?  

En aquesta relació es compara el nivell d’estudis dels pares amb la pregunta 9 
“Consumeixes productes ecològics?” 

 

Figura 5.59.: Relació estudis pares envers la pregunta 9. 

En aquest cas, khi-quadrat té 9 graus de llibertat i per un interval de confiança del 95%, 
el valor de χ2 calculat és 87, mentre que el valor tabulat és 16,9190. On, la hipòtesi nul·la 
(H0) es refereix a que no hi ha diferències en funció del nivell d’estudis dels pares i la 
hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció del nivell d’estudis dels 
pares. 

 

Així, 
 per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

     

Si existeix relació entre la variable independent i la dependent, és a dir, el nivell 
de formació dels pares sí que està relacionat amb el consum de productes ecològics. 

En el cas de que ambdós pares tenen estudis superiors, el percentatge de que 
sempre i de vegades es consumeixen productes ecològics assoleix el 85%. Si la mare és la 
que té estudis superiors, se’n consumeixen més que si és el pare. Si el pare té estudis 
superiors, augmenta el "de vegades" en una proporció semblant respecte a si és la mare.
    

  

a. Sempre b. De vegades c. Mai d. No ho sé
Si cap dels dos no té estudis superiors 6% 71% 12% 12%
Si mare té estudis superiors (pare no) 9% 76% 8% 7%
Si pare té estudis superiors (mare no) 6% 76% 8% 9%
Si els dos tenen estudis superiors 10% 75% 7% 8%
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χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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5.1.6. Anàlisi per tipologia de centre 

 Existeix relació entre el tipus d'escola i la predisposició a pagar més 
per productes ecològics?  

En aquesta cas, s’estudia la relació entre la tipologia de centre i la pregunta 11 “Quan 
estaries disposat a pagar de més per comprar un producte ecològic?” 

 

Figura 5.60.: Respostes de la pregunta 11 en funció de la naturalesa de centre. 

En el cas tipus d’escola i predisposició a pagar més pels productes ecològics, χ2 té 9 graus 
de llibertat i amb una confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 24, mentre que el valor 
tabulat és 16,9190. On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències en 
funció del tipus d’escola i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció 
del tipus d’escola. 

Així, 
 per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el tipus d'escola influeix en la predisposició a pagar més per un 
producte ecològic. 

L’alumnat estudiant a centres privats està molt per sobre dels que estudien en 
centres públics i els concertats queden enmig. 

 

 

CONCERTAT PRIVAT PÚBLIC

a. < 10% més que NO Eco 43% 59% 39%
b. < 50% més que NO Eco 8% 7% 10%
c. No disposat a pagar més 25% 16% 23%
d. No ho sap 23% 18% 28%
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χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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 Condiciona la tipologia d'escola en el grau de coneixement dels 
alumnes?  

En el següent encreuament es relaciona la tipologia d’escola envers el grau de 
coneixements, per fer-ho, es comparen les respostes de la pregunta 4, 5 i 8, concretament 
la 4a “l’ecologia és una disciplina científica”, la 5c “l’ecologisme és un moviment polític i 
social” i la 8b “ecològic, reciclable i reutilitzable no signifiquen el mateix”. 

 

Figura 5.61.: Relació de la tipologia d’escola envers el coneixement. 

A partir de tres preguntes del bloc coneixement s’analitzen les respostes de 
l’alumnat separant aquests en funció de la tipologia d’escola, per veure si algun grup 
destaca per damunt dels altres en quan a coneixements de la matèria. 

Del gràfic obtingut s’observa que l’alumnat dels centres privats, en un 18% 
encerta les tres respostes, mentre que els del públic i els del concertat l’encerten un  4%  
i un 3%, respectivament. Així doncs,  el gràfic sobre si condiciona o no els coneixements 
en funció de la naturalesa del centre segons si és tracta d’un centre públic, privat o 
concertat en el grau de coneixement dels alumnes, a partir d’aquestes dades sembla ser 
que sí que pot influir.  

Cal tenir present que caldria aprofundir més en el tema per poder fer afirmacions 
d’aquest tipus ja que solament s’han analitzat tres preguntes de continguts. 

  

CONCERTAT PRIVAT PÚBLIC
Nombre alumnes que responen nomès 4a, 5c i 8b 3% 18% 4%
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5.1.7. Relacions entre preguntes de l’estudi quantitatiu 

En el present apartat s’ha realitzat l’encreuada de preguntes a fi d’establir 
relacions entre les setze preguntes del qüestionari, algunes relacions ja s’han inclòs en 
els dos apartats anteriors ja que anaven relacionades, però la resta s’inclouen aquí.  

Les relacions es presenten, sempre que sigui possible -ja que es relacionen entre 
si i, per tant, estan d’alguna manera barrejades- ordenades en primer lloc les que fan 
referència als coneixements, seguit de les referents al consum, a continuació les de 
valoració i per últim les relacionades amb els hàbits. 

 

RELACIONS CONEIXEMENT 

 Existeixen diferències per sexe i edat en el grau de coneixement de 
l'existència dels productes ecològics? 

Donat que l’estadístic khi-quadrat en l’anàlisi de la pregunta 3 realitzat 
anteriorment (veure figura 5.8. i càlcul de khi-quadrat corresponent) dóna que el gènere 
condiciona en la resposta a la pregunta 3, en aquesta relació s’analitza la pregunta 3 en 
funció del sexe i del nivell acadèmic. 

 

Figura 5.62.: Anàlisi en funció del sexe i de l’edat a la resposta de la pregunta 3. 

a b a b
1r ESO 84% 16% 83% 17%
2n ESO 88% 12% 88% 12%
3r ESO 93% 7% 91% 9%
4t ESO 94% 6% 93% 7%
1r BATX 97% 3% 97% 3%
2n BATX 98% 2% 100% 0%
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S’analitza per separat dones i homes, respectivament. En el cas de les dones, khi-quadrat 
té 5 graus de llibertat i amb una confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 77, mentre 
que el valor tabulat és 11,0705. On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha 
diferències en funció del sexe i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en 
funció del sexe. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

Llavors sí existeix incidència entre la variable independent i la dependent, és a 
dir, els sexe importa en la resposta a la pregunta 3.  

En el cas dels homes, khi-quadrat té 5 graus de llibertat i amb una confiança del 95%, el 
valor de χ2 calculat és 66, mentre que el valor tabulat és 11,0705. On, la hipòtesi nul·la 
(H0) es refereix a que no hi ha diferències en funció de si coneixen els productes ecològics 
i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció de si coneixen els 
productes ecològics. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

Llavors sí existeix incidència entre la variable independent i la dependent, és a dir, els 
sexe importa en la resposta a la pregunta 3. 

 Al comparar nois i noies, les noies adolescents presenten uns valors una mica més 
alts de coneixements dels productes ecològics respecte els adolescents nois. 

 

 Relació entre l’alumnat que respon que tant l'ecologia com 
l'ecologisme són una manera de viure:  

En aquesta relació es comparen dues respostes del bloc coneixements, les 
respostes de la pregunta 4e amb la de la 5e. Aquesta part de l’anàlisi té com objectiu 
identificar els alumnes que han respost a la pregunta 4 que “consideren que l’ecologia és 
una manera de viure”, i a la pregunta 5 que “l’ecologisme és una manera de viure”. 

El nombre d’alumnes que han respost les diferents preguntes, respecte el total 
d’enquestats es presenta de la següent manera: 

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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Figura 5.63.: Encreuament entre respostes de la “4e” i la “5e” del bloc coneixement. 

Si només s’analitzen els percentatges que recullen els nombres de respostes a la 
4e i 5e, pot arribar-se a la conclusió errònia de que fan referència al mateix col·lectiu ja 
que tenen percentatges molt semblants: res més allunyat de la realitat, doncs en el 
moment d’analitzar quins alumnes han marcat 4e i 5e alhora, es veu que no coincideixen, 
ja que només un 10% dels enquestats responen a les dues a la vegada, en comptes de 
gairebé el terç que responen a una o altre. 

A batxillerat es produeix una diferència més gran de les respostes “e”, tant per 
representació respecte al total, com per respondre més que l’ecologisme és una manera 
de viure, en comptes de l’ecologia. Al llarg dels cursos roman pràcticament constant el 
nombre d’alumnes que responen a la vegada les dos “e”. 

Es realitza una diferenciació per sexe per estudiar millor la possibilitat d’una 
diferència significativa en funció d’aquesta variable. 

 

Taula 5.19.: Respostes en funció del sexe de la “4e” i la “5e”.  

A continuació, es mostren els gràfics resultants d’aquestes dades. 

Curs Han respost les dos "e" Responen "e" a la 4 Responen "e" a la 5 Total enquestes
1r ESO 10% 29% 27% 1413
2n ESO 10% 30% 28% 1568
3r ESO 11% 30% 31% 1535
4r ESO 9% 28% 30% 1328
1r BATX 9% 29% 37% 418
2n BATX 9% 19% 37% 238
Total 10% 29% 30% 6500
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Curs Dona Home Dona Home Dona Home
1r ESO 9% 12% 28% 29% 28% 27%
2n ESO 11% 10% 29% 30% 29% 27%
3r ESO 12% 11% 32% 29% 33% 29%
4r ESO 9% 9% 27% 28% 32% 27%
1r BATX 3% 8% 30% 28% 36% 37%
2n BATX 2% 9% 20% 19% 39% 31%

Responen "e" a la 4 Responen "e" a la 5Han respost les dos "e"
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Figura 5.64.: Representació gràfica de la resposta “4e” en funció del sexe.  

En aquest gràfic s’observa que no existeix una diferència significativa per les 
respostes en funció del sexe. Hi ha una significativa baixada de les respostes a segon de 
batxillerat. El percentatge majoritari es va combinant entre homes i dones, motiu pel 
qual es conclou que el sexe no influeix de cap manera en aquells alumnes que consideren 
que l’ecologia és una manera de viure.  

 

Figura 5.65.: Representació gràfica de la resposta “5e” en funció del sexe. 

El nombre d’alumnes que consideren que l’ecologisme és una manera de viure 
van augmentant amb l’edat, amb una predominança cada cop més marcada del 
percentatge de dones sobre el de homes. Així, en aquest grup si que hi ha una 
diferenciació de la resposta en funció del sexe. 

 

Figura 5.66.: Encreuament entre ambdues respostes. 
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La intersecció dels dos subconjunts anteriors dóna com a resultat el present 
gràfic. En aquest cas, si que hi ha una diferència marcada per sexe. Pel que fa a les dones, 
hi ha dues etapes en l’evolució de la resposta a mesura que avancen els cursos: una 
primera etapa de creixement des de primer ESO fins a tercer, en què es passa del 9% al 
12%, i una segona etapa en que decreix, des de quart fins a segon de batxillerat, passant 
del 12% de tercer al 2% a segon de batxillerat.  

Pel que respecta als homes, els resultats no són tan endreçats, tot i que van 
lleugerament aparellats fins a quart de la ESO amb els de les dones. En els cursos de 
batxillerat canvia l’escenari per complet, i la baixada de les dones no es dóna en els 
homes, que no baixen el nombre de coincidències en respondre les dues opcions “e”, si 
no, que a més les pugen. D’aquesta manera, els homes mai baixen del 8%, pujant fins el 
9% a segon de batxillerat, en contra el 2% en el que acaben els estudis de secundària les 
dones. 

Així doncs, el sexe no importa a l’hora de pensar que l’ecologia és una manera de 
viure, però si que influeix a l’hora de pensar que l’ecologisme és una manera de viure i de 
pensar els dos conceptes al mateix temps. 

 

 Relació entre l’alumnat que respon que ni sap què és l'ecologia ni 
tampoc què és l'ecologisme:  

En aquesta relació es comparen dues preguntes del bloc coneixement, la 4f ”No 
ho sé” i la 5f ”No ho sé” i s ’analitza la pregunta 3 en funció del sexe i del nivell acadèmic. 

A continuació, es mostren les relacions obtingudes a l’encreuar els grups 
d’alumnes que responen que no saben que és l’ecologia, i/o tampoc l’ecologisme. 

 

Figura 5.67.: Encreuament entre respostes de la “4f” i la “5f” del bloc coneixement. 

Curs Han respost les dos "f" Responen "f" a la 4 Responen "f" a la 5 Total enquestes
1r ESO 12% 17% 33% 1413
2n ESO 13% 17% 30% 1568
3r ESO 11% 16% 27% 1535
4r ESO 8% 12% 22% 1328
1r BATX 6% 8% 19% 418
2n BATX 3% 4% 13% 238
Total 11% 15% 27% 6500
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En aquest cas la tendència al llarg dels cursos pel que fa cadascuna de les 
respostes i a la intersecció progressa de manera molt continua fins tenir una 
representació molt baixa respecte l’inicial al final dels estudis, a segon de batxillerat, 
mostrant que realment els alumnes tenen un augment en el coneixement d’aquests 
camps, que com a mínim els permet reconèixer aquests conceptes. 

Es realitza una separació per sexes per estudiar millor la possibilitat d’una 
diferència significativa en funció d’aquesta variable. 

 

Taula 5.20.: Respostes en funció del sexe de la “4f” i la “5f”.  

Els gràfics resultants d’aquesta encreuada de dades són: 

 

Figura 5.68.: Representació gràfica de la resposta “4f” en funció del sexe. 

En aquest gràfic s’observa la variació al llarg dels cursos dels alumnes que 
desconeixen que significa ecologia. En el cas de les dones, la tendència és clarament 
decreixent, augmentant de forma significativa l’índex de decreixement a partir de tercer 
de la ESO. Pel que respecta als homes, hi ha un decreixement que també és molt marcat 
entre tercer i primer de batxillerat, però que s’estanca al batxillerat. Tot i així, la 
diferència final entre homes i dones es troba entre el 8% i el 2% de cadascun, 
respectivament. 

Curs Dona Home Dona Home Dona Home
1r ESO 11% 14% 17% 17% 33% 33%
2n ESO 15% 13% 16% 17% 32% 27%
3r ESO 12% 11% 17% 15% 27% 26%
4r ESO 8% 7% 13% 12% 25% 19%
1r BATX 2% 5% 8% 9% 22% 16%
2n BATX 0% 5% 2% 8% 14% 9%

Responen "f" a la 5Han respost les dos "f" Responen "f" a la 4
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Figura 5.69.: Representació gràfica de la resposta “5f” en funció del sexe. 

Respecte la pregunta anterior, la diferència es dóna en què en aquest cas el 
decreixement dels homes i dones va en paral·lel fins el final de la mostra, és a dir, fins a 
segon de batxillerat. En aquest cas, al final hi ha un percentatge més elevat al llarg de tots 
els cursos pel que fa al desconeixement del significat d’ecologisme.  

 

Figura 5.70.: Encreuament entre ambdues respostes. 

La intersecció del conjunt de mostra que desconeix el significat d’ecologia amb el 
grup que “no sap que és ecologisme” dóna com a resultat un grup representat per cursos 
segons el gràfic precedent. La progressiva disminució comentada als dos gràfics del quals 
s’alimenta la informació, es veu reflectida en aquet gràfic. El més destacable és que la 
majoria d’alumnes del gènere masculí que no saben el significat d’ecologia, tampoc saben 
que és ecologisme, no a la inversa; es veu clarament en la següent figura: 
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Figura 5.71.: Representació gràfica del que responen els homes. 
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RELACIONS CONEIXEMENT AMB VALORACIÓ 

 Els alumnes que creuen que l'ecologisme és un moviment polític i 
social, consideren que els productes etiquetats com ecològics són més 
saludables? 

 

En aquesta relació es connecten el bloc coneixements i hàbits, relacionant la qüestió 
5c “L’ecologisme és un moviment polític i social” amb la 12 “Creus que els productes 
etiquetats com ecològics són més saludables?”.  

 

 

Figura 5.72.: Taula en tant per cent de la qüestió 12 i representació gràfica de l’encreuament entre 5c i 12. 
 

A l’observar la creuada de dades entre ambdues respostes, s’observa que el curs no 
influeix ja que no hi ha diferències, per tant amb el pas dels cursos no canvia la percepció 
doncs no influeix en la dispersió de respostes. Tal i com ja es mostra en l'anàlisi de la 
pregunta 12 realitzat anteriorment, majoritàriament responen la "d" i en segon lloc la 
"b". 

 

 

 

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAT 2 BAT
a 12% 12% 13% 15% 10% 15%
b 27% 29% 26% 25% 27% 23%
c 15% 15% 11% 8% 11% 5%
d 29% 25% 30% 34% 30% 39%
e 7% 7% 6% 9% 7% 8%
f 10% 11% 11% 7% 14% 10%
g 1% 1% 3% 2% 1% 0%

12
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 Els que creuen que l'ecologisme és un moviment polític i social, 
consideren que els productes etiquetats com ecològics respecten més 
el medi ambient? 

En aquesta relació es connecten el bloc coneixements i hàbits, relacionant la qüestió 
5c “L’ecologisme és un moviment polític i social” amb la 13 “Creus que els productes 
etiquetats com ecològics respecten més el medi ambient?”. 

 

 

Figura 5.73.: Taula en tant per cent de la qüestió 13 i representació gràfica de l’encreuament entre 5c i 13. 

A l’observar la creuada de dades entre ambdues respostes s’observa que el curs no 
influeix ja que no hi ha diferències. Així doncs, el curs no influeix en la dispersió de 
respostes. Tal i com  ja es mostra en l'anàlisi de la pregunta 13 realitzat anteriorment, el 
"sí", independentment de la motivació, està molt consolidat.  

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAT 2 BAT
a 19% 21% 22% 23% 25% 27%
b 31% 26% 26% 28% 25% 24%
c 18% 18% 18% 16% 21% 16%
d 23% 28% 26% 26% 24% 28%
e 3% 2% 2% 2% 2% 1%
f 6% 5% 6% 4% 4% 3%
g 0% 0% 1% 1% 0% 0%

13
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 Els que creuen que l'ecologisme és una manera d'obtenir aliments, 
quina diferència creuen que hi ha entre els productes etiquetats com 
ecològics i els productes que no tenen l'etiqueta d'ecològics? 

En aquesta relació es compara el bloc coneixements i valoració, relacionant la qüestió 
5d “L’ecologisme és una manera d’obtenir aliments” amb la 7 “Quina diferència diries 
que hi ha entre els productes etiquetats com ecològics i els productes que no tenen 
l’etiqueta de què són ecològics?”. 

 

 

Figura 5.74.: Taula del tant per cent de la qüestió 7 i representació gràfica de l’encreuament entre 5d i 7. 

A l’observar la creuada de dades entre ambdues respostes qüestions queda palès 
que en aquest cas el curs no influeix. Existeix una correlació directa entre els que pensen 
que “és una manera d'obtenir aliments” i que “els etiquetats com ecològics són més 
saludables i respectuosos amb el medi ambient”. 

  

  

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAT 2 BAT
a 16% 14% 12% 14% 9% 10%
b 7% 5% 3% 4% 0% 0%
c 46% 54% 54% 60% 72% 79%
d 9% 7% 7% 7% 1% 2%
e 5% 3% 3% 4% 3% 2%
f 14% 13% 17% 9% 12% 5%
g 3% 3% 2% 2% 3% 2%

7
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RELACIONS CONEIXEMENT AMB CONSUM 

 Els que creuen que l'ecologia és una manera de viure, estan disposats 
a pagar més per un producte ecològic?  

En aquest cas es relaciona la pregunta 4e “Una manera de viure” amb la pregunta 
11 “Quan estaries disposat a pagar de més per comprar un producte ecològic”. 

 

Figura 5.75.: Encreuament entre respostes de la “4e” i la “11”. 

Atesa la distribució de resultats, s’analitza si existeix una relació implícita entre 
les respostes a les dues preguntes a través del test khi-quadrat.  

En aquest cas, khi-quadrat té 9 graus de llibertat i per un interval de confiança del 95%, 
el valor de χ2 calculat és 26, mentre que el valor tabulat és 16,9190.  

On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències en funció de si és una 
manera de viure i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció de si 
és una manera de viure. 

Així, 
 per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Sí existeix incidència entre la variable independent i la dependent, és a dir, creure 

que ecologia és una manera de viure influeix en la intenció de pagar més per un producte 
ecològic. 

 

  

a. <10% per ECO b. <50% per ECO c. No pagaria més d. No ho sap
1r ESO 45% 8% 32% 15%
2n ESO 38% 12% 25% 26%
3r ESO 59% 13% 4% 24%
4r ESO 39% 11% 25% 25%
1r BATX 38% 9% 26% 27%
2n BATX 43% 9% 24% 23%
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 Els que creuen que l'ecologisme és una manera de viure, estan 
disposat a pagar més per un producte ecològic?  

En aquest cas es relaciona la pregunta 5e “Una manera de viure” amb la pregunta 
11 “Quan estaries disposat a pagar de més per comprar un producte ecològic”. 

 

Figura 5.76.: Encreuament entre respostes de la “5e” i la “11”. 

Atesa la distribució de resultats, s’analitza si existeix una relació implícita entre 
les respostes a les dues preguntes a través del test de khi-quadrat.   

Aquí, khi-quadrat té 9 graus de llibertat i amb un interval de confiança del 95%, 
el valor de χ2 calculat és 54, mentre que el valor tabulat és 16,9190.  

On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències en funció de si és estan 
disposats a pagar i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció de si 
estan disposats a pagar. 

 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, creure que ecologisme és una manera de viure influeix en la intenció 
de pagar més per un producte ecològic.  

 

 

a. <10% per ECO b. <50% per ECO c. No pagaria més d. No ho sap
1r ESO 52% 4% 30% 14%
2n ESO 42% 14% 19% 24%
3r ESO 67% 8% 11% 14%
4r ESO 40% 9% 24% 26%
1r BATX 44% 8% 26% 23%
2n BATX 49% 8% 22% 21%
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 Els que no saben què són els productes ecològics estan disposats a 
pagar de més per un ecològic? 

En aquest cas es relacionen la pregunta 3 “Saps què són els productes ecològics?” 
amb la 11 “Quant estaries disposat a pagar de més per comprar un producte ecològic?” 
per veure si el fet de conèixer què són aquests productes la predisposició per pagar és 
major. 

 

Figura 5.77.: Encreuament entre respostes de la “3” i la “11”. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), en aquest cas, té 15 graus de llibertat i amb una confiança 
del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 22, mentre que el valor tabulat és 24,9958.  

On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències en funció de si saben que 
són els productes ecològics i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en 
funció de si saben que són els productes ecològics. 

 

Així:  
 aleshores, s’accepta la hipòtesi nul·la i es rebutja la 
hipòtesi alternativa. 

 
No existeix relació entre la variable independent i la dependent, és a dir, no hi ha 

relació entre saber que és un producte ecològic i la intenció de pagar més per un ecològic. 

Per tant, els que no saben que són els productes ecològics, no estan disposats a 
pagar de més per un producte etiquetat com ecològic.  

 

 

 

 

a. < 10% més que NO Eco b. < 50% més que NO Eco c. No disposat a pagar més d. No ho sap
1r ESO 23% 9% 17% 50%
2n ESO 16% 13% 23% 48%
3r ESO 27% 8% 27% 38%
4t ESO 20% 13% 14% 54%
1r BATX 0% 8% 42% 50%
2n BATX 25% 0% 25% 50%
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RELACIÓ CONEIXEMENTS I HÀBITS 

 Els que creuen que ecològic, reciclable i reutilitzable significa el 
mateix, reciclen per cuidar el medi ambient”? 

En aquesta relació es compara el bloc coneixements amb el d’hàbits, relacionant la 
resposta 8a. “ecològic, reciclable i reutilitzable signifiquen el mateix” amb la 15c. “reciclo 
per cuidar el medi ambient”. 

 

 

Figura 5.78.: Evolució i representació gràfica de la relació entre la 8a. i la 15c. 

A l’observar la gràfica de l’encreuada de dades entre ambdues respostes queda 
clar que si s’exclou el 1r d’ESO, en la resta de cursos és bastant constant. Per tant es pot 
dir que en aquest cas el curs no influeix. L’enquesta es va passar en un moment de trànsit 
de currículum, actualment amb les modificacions realitzades en el currículum 
(Departament d’Educació, 2015) que inclouen l’ecologia a primer curs de la ESO es 
podria donar el cas de què si es tornes a passar l’enquesta, aquests valors de 1r de la ESO 
fossin diferents. 

 

 Els que creuen que ecològic, reciclable i reutilitzable no significa el 
mateix, reciclen per cuidar el medi ambient”? 

En aquesta relació es compara el mateix que en l’anterior, però és relaciona la 
resposta 8b “Ecològic, reciclable i reutilitzable no significa el mateix” enlloc de la 8a. 

 

 

 Figura 5.79.: Evolució i representació gràfica de la relació entre la 8b. i 15c. 

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAT 2 BAT
Evolució interseccions 8a i 15c al llarg dels cursos 10% 7% 5% 6% 6% 7%

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAT 2 BAT
Evolució interseccions 8b i 15c al llarg dels cursos 24% 22% 23% 26% 31% 32%



188 

 

Hi ha una diferencia entre els alumnes de la ESO i els alumnes de Batxillerat, 
augmentant al batxillerat. Al llarg dels dos cicles es manté relativament constant el 
percentatge al llarg dels respectius cursos que el formen. La diferència entre cicles és 
d'una mica més del 5% de mitjana. Tot i això fent una anàlisi més acurada, també 
s'observa una lleu tendència de creixement progressiu des de segon d’ESO fins a segon 
de Batxillerat. 

 

 Si creuen que l’ecologia és una manera de viure, reciclen actualment 
a casa? 

En aquesta anàlisi es relacionen la pregunta 4e “L’ecologia és una manera de 
viure” envers la 14 “A casa recicleu?”. Es pretén trobar si hi ha alguna relació entre els 
que pensen que l’ecologia és una manera de viure i si actualment reciclen a casa o no. 
Respecte la pregunta 4e, els que tenen aquesta idea de l’ecologia representen el 29%, i 
casant les seves respostes amb les de la pregunta 14, juntament amb el total de respostes, 
se n’obté la taula següent: 

 

 

Figura 5.80.: Encreuament entre resposta de la pregunta 4e i 14. 

S’observa que hi ha molt poca diferència, entre els dos grups. Tanmateix, es 
decideix fer el test de khi-quadrat per corroborar aquesta hipòtesi. Khi-quadrat té 2 graus 
de llibertat i donat un interval de confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 2,173, 
mentre que el valor tabulat és 5,9915. On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi 
ha diferències en funció de si recicla i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha 
diferències en funció de si recicla. 

Així:  
 aleshores, s’accepta la hipòtesi nul·la i es rebutja la 
hipòtesi alternativa. 

 

Khi-quadrat diu que no existeix relació entre variables, és a dir, reciclar 
actualment no influeix en el fet de pensar que l'ecologia és una forma de viure.  

Reciclen No reciclen No ho saben
77% 23% 0%

Total respostes pregunta 14 75% 24% 0%

Pregunta 14

4e. Els que pensen que ecologia és una manera de viure

χ2
calcu lat < χ2

tabu lat
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RELACIÓ VALORACIÓ I VALORACIÓ 

 Els que creuen que són més saludables, també creuen que són millors 
pel medi ambient i viceversa?  

En aquesta relació es comparen els resultats a dues preguntes, la 12 i la 13, en els 
dos casos oposats. D’una banda s’analitza quina relació hi ha entre els que consideren 
que “els productes etiquetats com ecològics són més saludables i alhora pensen que són 
millors pel medi ambient” i, d’altra banda els que creuen que “els etiquetats com 
ecològics no són més saludables i alhora pensen que no són més respectuosos amb el 
medi ambient”. Es fa una valoració per sexe per veure si hi ha un increment significatiu 
en funció d’aquesta variable. Pel que fa a la primera relació, la taula mostra algunes 
diferències, que es plasmen de forma més detallada al gràfic: 

 

 

Figura 5.81: Encreuament entre les respostes de les preguntes 12 i 13. 

S’observa una tendència ascendent en el sector femení. Aquestes creuen que els 
productes etiquetats com ecològics són més saludables i més respectuosos amb el medi 
ambient. El sector masculí en canvi, no tenen aquesta consideració tan marcada, tot i que 
s’aprecia una lleu tendència a l’augment de la relació amb el pas dels cursos acadèmics. 

Pel que fa al creuament dels qui consideren que els etiquetats com ecològics no 
són més saludables i al mateix temps no són més respectuosos amb el medi ambient que 
els no etiquetats, no hi ha gairebé creuaments tal i com mostra la taula, les relacions no 
són significatives i per tant no es pot considerar com un mateix grup. 

 

Taula 5.21.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 12 i 13. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
Dones 9% 11% 11% 14% 11% 22%
Homes 8% 9% 8% 9% 11% 11%

Creuaments
12 d + 13 d

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
Dones 1% 1% 1% 1% 0% 1%
Homes 1% 0% 1% 0% 0% 0%

Creuaments
12 e + 13 e
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RELACIÓ VALORACIÓ I CONSUM 

 Els que creuen que els etiquetats com ecològics són més saludables, 
estan disposats a pagar més per un producte ecològic?  

En aquest punt s’analitza la relació que hi ha entre “el motiu pel qual els alumnes 
creuen que els productes etiquetats com ecològics són més saludables” pregunta 12 
envers “la seva predisposició a pagar més per un producte ecològic” pregunta 11. 

 

Figura 5.82.: Diagrama de relació entre les respostes de la pregunta 11 i 12. 

22% a. < 10% més que NO Eco
4% b. <50% més que NO Eco

24% c. No disposat a pagar més
51% d. No ho sé

29% a. < 10% més que NO Eco
13% b. <50% més que NO Eco
34% c. No disposat a pagar més
24% d. No ho sé

47% a. < 10% més que NO Eco
10% b. <50% més que NO Eco
21% c. No disposat a pagar més
23% d. No ho sé

45% a. < 10% més que NO Eco
14% b. <50% més que NO Eco
23% c. No disposat a pagar més
19% d. No ho sé

49% a. < 10% més que NO Eco
12% a. Sí, perquè no provoquen al·lèrgies 11% b. <50% més que NO Eco
27% b. Sí, tenen més vitamines i més antioxidants 20% c. No disposat a pagar més
11% c. Sí, perquè engreixen menys 20% d. No ho sé
27% d. Sí 

14% f.  No ho sé
2% g. Cap de les anteriors.

49% a. < 10% més que NO Eco
12% b. <50% més que NO Eco
18% c. No disposat a pagar més
22% d. No ho sé

e. No crec que siguin més saludables que           
els NO etiquetats com ecològics

Del 14% que no ho saben , estan 
disposats a pagar…

Del 12% que pensen que els 
etiquetats com eco són més 
saludables perquè no provoquen 
alèrgies, estan disposats a 

7%

Del 27% que pensen que els eco 
són més saludables perquè tenen 
més vitamines i antioxidants, 
estan disposats a pagar…

Del 7% que pensen no que siguin 
més saludables que els NO 
etiquetats com ecològics , estan 
disposats a pagar…

Del 11% que pensen que els eco 
són més saludables perquè 
engreixen menys, estan 
disposats a pagar…

Del 27% que pensen que els eco 
són més saludables , estan 
disposats a pagar…
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El present diagrama mostra les diferents opcions de resposta per les quals els 
alumnes consideren que els productes ecològics són més saludables i/o si directament 
no ho són, o no ho saben. 

A l’hora d’analitzar aquest diagrama cal tenir present que la pregunta 12 permetia 
respondre vàries opcions alhora, motiu pel qual, en veure la gran correlació entre els 
resultats a les respostes a, b, c i d, s’ha cregut convenient analitzar si la major part de la 
mostra havia respost les quatre opcions. S’extreuen les següents dades: 

 

Així doncs, no hi ha cap relació entre els grups en el referent a que corresponguin 
a una mateixa part de la mostra. De fet, només 157 alumnes han respost “abcd” a la 
vegada. 

La similitud entre aquestes quatre relacions queda palesa si es posen els seus 
gràfics un a costat de l’altre: 

 

Figura 5.83.: Diagrama de comparació entre les quatre relacions. 

Donada la situació, es conclou que el fet pel qual un alumne considera per quin 
motiu un producte etiquetat com ecològic és més saludable, no influeix en la seva 
intenció de despesa. Així, se sumen aquests quatre grups en un, que dóna lloc a un 77% 
que si que pensa que “els etiquetats com ecològics són més saludables”. En concret, 
entorn al 49% està disposat a pagar fins un 10% per un etiquetat com ecològic, un 12% 
fins un 50% per l’alternativa ecològica, el que representa de forma consolidada vora el 
60%, entre un 18 i un 23% no estaran disposats a pagar més, i entre un 19 i un 23% no 
ho saben. 

Del 7% que pensen que els etiquetats com ecològics no són més saludables que 
els no etiquetats com ecològics, la intenció de pagar més per un etiquetat disminueix fins 
el 42% en total, repartit entre un 29% fins un 10% i un 13% fins un 50% de sobrepreu per 
l’ecològic. Els que “no estan disposats a pagar més” pugen fins el 34% i els que “no ho 
saben” pugen molt lleugerament fins el 24%.  

Per concloure l’anàlisi d’aquest diagrama, es tracta la part de la població d’estudi 
que no sap si els productes etiquetats com ecològics són més saludables que els no 
etiquetats com ecològics. Representen el 14% del total, i alhora es reparteixen entre un 
22% que sí que estan disposats a pagar fins un 10% més que per l’alternativa no ecològica, 

Marquen a Marquen b Marquen c Marquen d
1019 2338 954 2340
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un 4% que no pagaran fins un 50% més, un 24% que no pagaran més i un 51% que no ho 
saben.  

Aquest grup mostra que no tenir clar si un producte ecològic és més saludable, li 
resta molt valor afegit, i l’alumne com a consumidor mostra molta menys intencionalitat 
en fer una major despesa en un producte etiquetat com ecològic. 

Tot seguit s’analitza l’evolució de les respostes a la pregunta 12, sobre si els 
alumnes consideren que els productes etiquetats com ecològics són més saludables, o no. 
A continuació es prossegueix amb l’anàlisi de cadascuna de les respostes i les relacions 
del enquestats amb cadascuna de les alternatives possibles a la resposta 11, amb l’objectiu 
d’establir relacions entre la primera resposta i la intenció de despesa. 

 

Figura 5.84.: Respostes pregunta 12 amb tant per cent per a cada curs. 

Segons mostra el gràfic, s’observa que hi ha una tendència a reduir la falta de 
posicionament respecte la resposta, en aquest cas en favor del sí absolut, no recolzat en 
cap argument específic. Tanmateix, aquells que consideren que el productes ecològics 
són més saludables perquè tenen més vitamines i antioxidants són el segon grup més 
nombrós, per darrera del sí absolut, però van minvant amb l’avanç dels cursos, igual que 
passa amb l’altra opció que fa referència a que “són més saludables perquè engreixen 
menys”. El grup que considera que “són més saludables perquè no provoquen al·lèrgies” 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. Sí, perquè no provoquen al·lèrgies 12% 12% 12% 12% 9% 14%
b. Sí, perquè tenen més vitamines i més antioxid 28% 29% 26% 26% 27% 23%

12% 13% 12% 9% 10% 7%
26% 23% 27% 31% 32% 39%

e. No crec que siguin més saludables que els NO 6% 6% 7% 8% 6% 7%
f.  No ho sé 15% 15% 15% 12% 13% 11%
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roman relativament estable al llarg dels cursos, significant que no està influenciat ni per 
l’edat ni pel grau de coneixement. També roman constant en el pas dels cursos el 
col·lectiu que opina que “els productes ecològics no són més saludables que els no 
etiquetats com ecològics”. 

 

Figura 5.85.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 12, cas 1. 

El gràfic tracta com evoluciona la intenció de despesa dels que “pensen que els 
productes ecològics són més saludables perquè no provoquen al·lèrgies”. Aquest 
col·lectiu, com s’ha vist a l’anàlisi de l’anterior gràfic d’evolució del nombre de respostes 
a la pregunta 12 segons el curs, és bastant estable al llarg del temps, sense una tendència 
gaire definida. El que mostra la gràfica és que cada cop hi ha més intenció de pagar fins 
un 10% més, i que la tendència a no saber-ho disminueix de forma constant (tret de segon 
de batxillerat on hi ha un sobtat increment). La tendència a una despesa de fins a un 50% 
per un producte ecològic basat en que és més saludable perquè no provoca al·lèrgies 
també disminueix a mesura que l’alumne progressa en el pla d’estudis, com s’ha 
comentat en d’altres anàlisis, degut probablement a una major consciència econòmica. 
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Figura 5.86.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 12, cas 2. 

Aquest grup no té representació en el alumnes de segon de batxillerat. Pel que fa 
a l’opció predominant és a un increment continu al llarg dels cursos de la intenció a pagar 
fins un 10% per un producte ecològic. La tendència a no saber-ho roman bastant constant 
i les altres dues pagar fins un 50% més o no pagar més, són les que van minvant en favor 
de la primera relació esmentada.  

 

Figura 5.87.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 12, cas 3. 

El gràfic que fa referència a la intenció de despesa dels que “pensen que els 
productes ecològics són més saludables perquè engreixen més”, mostra de nou una 
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tendència a estar disposat a pagar fins un 10% per un producte etiquetat com ecològic a 
mesura que avancen els cursos, en aquest cas fonamentalment en detriment del nombre 
dels que no estan disposats a pagar més. 

 

Figura 5.88.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 12, cas 4. 

A diferència dels tres gràfics precedents, en aquest cas, els alumnes d’aquest grup 
no donen cap argument -a la seva posició- sobre el motiu pel qual els productes etiquetats 
com ecològics són més saludables. Tot i aquesta manca d’argumentació, la seva intenció 
de despesa, tot i ser una mica menor, potser per falta d’argument, continua molt propera 
a les altres tres comentades, amb una tendència a pujar els que pagarien fins un 10% més 
per un etiquetat com ecològic i disminuint els que no ho saben. Els que no estan disposats 
a pagar més romanen relativament constants.  
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Figura 5.89.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 12, cas 5. 

En una posició antagònica a les quatre precedents es troben els alumnes que 
recull aquest gràfic i que engloba els que consideren que “els productes etiquetats com 
ecològics no són més saludables que els no etiquetats com ecològics”. En aquest cas, la 
tendència a no saber-ho  disminueix de forma molt més significativa que en els anteriors 
casos, ja que el punt de partida és molt més elevat, per altra banda, i com sembla més 
coherent, els alumnes que no estan disposats a pagar fins un 50% més per un producte 
ecològic disminueixen de forma molt significativa a mesura que avancen els cursos. Les 
posicions amb més representació són les que inclouen els que pagarien fins un 10% per 
un ecològic i els que no estan disposats a pagar més, aquesta segona amb més 
representació, tret de segon de batxillerat on sobtadament canvia la relació entre 
ambdues, pujant molt la intenció de despesa i baixant molt la de no pagar més per un 
producte ecològic. De tota la gràfica se’n pot extreure que, els qui no troben valor afegit 
en un producte ecològic, no tenen  intenció de forma majoritària a pagar més per un que 
ho sigui, però si que és significatiu que tot i no creure que siguin més saludables, una part 
significativa, entorn un terç del total, estigui disposada a pagar més, fent evident que a 
banda de que siguin saludables, hi ha altres motius que els porten a valorar l’opció de 
que valgui la pensa pagar més per un producte ecològic que per un que no ho és. 
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Figura 5.90.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 12, cas 6. 

La darrera gràfica d’aquesta anàlisi presenta l’evolució al llarg dels cursos de la 
intenció de pagar per un ecològic d’aquells que “no saben si els no ecològics són més 
saludables”. El gràfic és el que presenta unes tendències més ben marcades i es 
concentren en una augment constant de la intenció de pagar més, fins a un 10%, però 
arribant a desaparèixer la intenció de pagar fins a un 50% més per l’ecològic, disminuint 
des d’un 60% a un 32% els que “no ho saben” i augmentant lleugerament aquells que “no 
estan disposats a pagar més”. De nou, tot i que no sàpiguen si el valor afegit d’un ecològic 
és que sigui més saludables que un no etiquetat com ecològic, hi ha una part significativa 
per sobre del terç que estaran disposats a pagar fins a un 10% més per un producte 
ecològic. 

En aquesta anàlisi hi ha dos casos diferenciats ben definits.  

En primer lloc és que independentment del motiu pel qual els alumnes 
consideren que “un producte etiquetat com ecològic és més saludable que un no etiquetat 
com ecològic”, la seva intenció de despesa és molt semblant.  

En segon lloc, és que l’alumnat que, o bé “no saben si un producte etiquetat com 
ecològic és més saludable que un que no n’està” i els que “no troben que els ecològics 
siguin més saludables que la resta”, estan disposats en una tercera part de la població a 
pagar més per un producte ecològic, la qual cosa denota una percepció de valor afegit 
més enllà del camp del saludable. També es constata que la tendència a la incertesa sobre 
la intenció de pagar més per un producte ecològic es va reduint amb l’edat. 
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CONSUM 

 Els que consumeixen productes ecològics, estan disposats a pagar 
més per un producte ecològic?  

Aquí es comparen la pregunta 9 “Consumeixes productes ecològics?” envers la 11 
”Quant estaries disposat a pagar de més per comprar un producte ecològic”. En aquesta 
relació s’analitzarà la relació que hi ha entre els alumnes que actualment consumeixen 
productes ecològics i la intenció futura a pagar més per un producte ecològic. 
Primerament s’analitzen les relacions entre les dues preguntes per tota la població, i 
posteriorment s’analitza com evoluciona la intenció de despesa en funció del curs al qual 
pertany l’enquestat, en relació a cada resposta de la pregunta 9. 

 

Figura 5.91.: Diagrama de relació entre les respostes de les preguntes 9 i 11. 

Aquest diagrama mostra el repartiment de la intenció de despesa en relació amb 
el consum actual de productes ecològics per la població enquestada.  

Del 7% que “sempre consumeixen productes ecològics”, un 38% està disposat a 
“pagar fins un 10%” i un 29% “fins a un 50%”, que és el percentatge més gran dins l’anàlisi 
d’aquest diagrama. Es prou evident que la intenció de despesa d’aquells que 
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“consumeixen regularment” sigui més elevada, sobretot, no pel sol fet de consumir-los, 
sinó perquè probablement a casa són ben vistos i tenen una concepció favorable sobre 
aquests productes, la qual cosa els duu a assumir que mengen productes ecològics per 
algun motiu que els impacta positivament i que genera aquesta intenció futura de major 
despesa. Els que “no estan disposats a pagar més per un producte ecològic”, tot i que 
habitualment en consumeixen, representen un 12% d’aquest subdiagrama. Finalment, 
un 21% manifesta que “no ho sap”.  

Com s’identifica ràpidament en aquest diagrama, el volum més gran de la 
població, amb un 73%, constata que “de vegades consumeix productes ecològics”. Dins 
d’aquest grup, el 45% estaria disposat a “pagar fins a un 10% més per un producte 
ecològic”, i un 9% en pagarien “fins a un 50%”. La suma d’ambdós percentatges dóna una 
població del 54%, més baixa, però similar a la que formen els alumnes dels dos mateixos 
grups del 7% que “sempre en consumeixen”, i que en el seu cas sumen un 67%. Es dedueix 
que del grau de conscienciació amb la intenció futura de despesa disminueix pel fer de 
no ser productes de consum habitual, i per tant, probablement, haver-hi una cultura 
menys arrelada a les seves llars vers els productes ecològics, però en menjar-los de tant 
en tant, continuen apreciant un cert valor afegit que fa que més de la meitat estiguin 
disposats a pagar més per un producte ecològic. Referent als que no estan disposats a 
pagar més, augmenta fins prop del doble, respecte l’anterior grup, passant d’un 12% a un 
22%. Els que no ho saben pugen lleugerament fins establir-se en una quarta part del 
total. 

Els dos darrers grups a tractar, els que “mai consumeixen productes ecològics” i 
els que “no ho saben”, tenen el mateix percentatge de representació, amb un 10% 
cadascun. Així doncs, els que consumeixen productes ecològics en alguna ocasió, sempre 
o recurrentment, representen el 80% del total. 

Dels que “mai consumeixen productes ecològics”, un 26% “pagarien fins a un 10% 
més per un producte ecològic”, i un 8% en “pagarien fins un 50%”, aquest cas és molt 
semblant a l’anterior grup que “els consumeixen habitualment”. La diferència més 
acusada es troba en els que “no estan disposats a pagar més”, que augmenta 
significativament, assolint un 37%. També augmenta la incertesa fins un 29%. 

Del grup que “no ho saben” transmeten aquesta incertesa en la seva futura 
intenció de despesa. Estan disposats a gastar menys que la resta; un 19% diuen que “fins 
a un 10% d’increment relatiu de preu” i un 7% “fins un 50% d’increment de preu”. Un 
25% “no estan disposats a pagar més per un producte ecològic”, i en el darrer cas és molt 
evident la posició d’incertesa doncs un 49% respon que “no ho sap”. 

Analitzant totes les dades tractades en aquest diagrama, queda clara una estreta 
relació entre el consum actual de productes ecològics i la intenció a pagar més per 
consumir-ne. Així doncs, dels que “no saben si en consumeixen”, la meitat “no saben” si 
en gastaran més i una quarta part “no estan disposats a gastar més”, és a dir, el 75% no 
pagaria més per un producte ecològic. Aquesta segregació va migrant de forma 
progressiva entre els que mai els consumeixen i els que ho fan de vegades, fins finalitzar 
en l’altre extrem de la mostra, així, els que “sempre els consumeixen”, en que dues 
terceres parts estan disposades a “pagar més per un producte ecològic” i, en concret, prop 
d’un terç de la població total estaria disposada a “pagar-ne fins un 50% més”. 
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Figura 5.92.: Diagrama d’evolució i relació entre les respostes de les preguntes 9 i 11. 

A continuació es tracten les dades de l’anàlisi d’aquesta relació. Primer s’observen 
els resultats de la resposta 9 en tant per cent per cursos (Fig. 5.93.) al llarg dels cursos 
que engloba l’estudi, i posteriorment analitzant l’encreuament de les respostes detallades 
a la pregunta 11 per a cadascuna de les respostes a la 9. 

 

Figura 5.93.: Respostes pregunta 9 amb tant per cent per a cada curs. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. Sempre 7% 7% 7% 7% 5% 6%
b. De vegades 70% 73% 74% 72% 77% 78%
c. Mai 9% 8% 10% 12% 12% 11%
d. No ho sé 14% 11% 9% 9% 6% 5%
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El gràfic mostra lleus tendències, poc notables. La més significativa es dóna en la 
relació inversa entre els alumnes que “en consumeixen a vegades” i els que “no ho saben”. 
Costa creure que un alumne de segon de batxillerat no sàpiga que és un producte ecològic 
o si en consumeix, o almenys identificar-lo pel contingut de l’etiquetatge, molt 
probablement es tracta més d’una qüestió de falta d’implicació en el procés de compra 
i/o manipulació dels productes que es consumeixen. 

 

Figura 5.94.: Encreuament 9 i 11 si “sempre consumeixen productes ecològics”. 

No es contempla un sistema gaire estable, atès que costa identificar tendències 
clares, però se n’extreuen algunes, com ara que hi ha una tendència conjunta (els que 
pagarien fins un 10%, més els que pagarien fins un 50%) a assolir una major despesa a 
l’adquisició de productes ecològics a mesura que avancen els cursos. 
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Figura 5.95.: Encreuament 9 i 11 si “de vegades consumeixen productes ecològics”. 

Els alumnes que “a vegades consumeixen productes ecològics”, mostren una clara 
tendència, augmenta la seva intenció a pagar més per un producte ecològic. Resulta 
significatiu que si bé la tendència positiva a pagar fins un 10% és progressiva amb els 
cursos, la intenció a pagar fins un 50% roman relativament constant al llarg dels anys. 
L’increment en la intenció de pagar, es compensa per una disminució progressiva i 
acusada del nombre d’individus de la mostra que no estan disposats a pagar més, i d’una 
disminució més laxa d’aquells que no ho saben. 

 

Figura 5.96.: Encreuament entre 9 i 11 si “mai consumeixen productes ecològics”. 
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Els que “mai consumeixen productes ecològics” són un grup que mostra una 
dispersió considerable, probablement la manca d’informació genera molts dubtes i fa que 
sigui difícil prendre una decisió. Tot i així, a mesura que avancen els cursos (tret del canvi 
que hi ha a 2n de batxillerat), els que “no ho saben” van disminuint de forma molt 
notòria, i s’aprecia una tendència a establir-se en dos punts, “o no pagar més”, o bé “pagar 
com a molt un 10% per un producte ecològic”. “Pagar fins un 50%” és un criteri que va 
minvant amb els anys. Queda palès que si no es coneix, la intenció a pagar més, en no 
haver-hi una forta justificació, no és gaire acusada, i el resultat final és que és reparteixen 
amb un terç cadascuna, les intencions de “pagar fins un 10% més”, “no pagar més” i “no 
saber-ho”. 

 

Figura 5.97.: Encreuament entre 9 i 11 si “no saben si en consumeixen”. 

En el cas dels que “no saben si consumeixen productes ecològics”, amb els anys, 
igual que passa en els altres col·lectius, és un grup que va minvant, i la intenció a no saber 
si pagaran més també es redueix. Disminueix la intenció de no pagar i ambdues es 
compensen amb pagar més, en concret fins un 10%. La intenció a “pagar fins un 50% 
més” roman relativament constant, sempre per sota del 10%. El més probable és que 
aquesta sensibilitat econòmica no sigui tan vinculada al fet en si de ser un producte 
ecològic, si no tant com perquè és un producte diferent, i per tant, se li atribueix un valor 
afegit que cal reconèixer, però dins d’un estret marge. 

En general, es pot inferir de l’anàlisi detallada per cursos que la tendència general 
a no saber-ho disminueix amb l’edat i el posicionament més comú, és a pagar fins un 10% 
més, aquells que en consumeixen de vegades, que no ho fan mai, o que no ho saben, que 
entre els tres representen el 93% de la mostra. Del 7% restant, els que confirmen que 
sempre en consumeixen, queda clara la seva afinitat per aquests productes, així com el 
compromís econòmic que comporta, essent l’únic grup que està disposat a “pagar fins un 
50% més per un producte ecològic” en un 43% dels alumnes i si afegim els que en 
pagarien fins un 10%, en un 72% dels totals que “sempre consumeixen productes 
ecològics a casa seva”. 
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 Els que consumeixen productes ecològics, a igualtat de preu 
comprarien un producte etiquetat com a ecològic o un que no?   

En aquesta part de l’anàlisi s’enfronten les preguntes 9 “Consumeixes productes 
ecològics?” amb la 10 “Davant d’un mateix tipus de producte i al mateix preu, quin 
compraries?”, amb l’objectiu de valorar si el fet de consumir productes ecològics en el 
present té un impacte en la intenció futura de continuar consumint-los en un futur, ja 
que en aquesta relació es compara el consum actual amb un escenari en el qual el 
producte ecològic no té un increment de preu respecte el que no està etiquetat com a tal. 

 

Figura 5.98.: Diagrama de relació entre les respostes de la pregunta 9 i 10. 

Aquest diagrama mostra el repartiment de la intenció de consum a igualtat de 
preus entre etiquetats com ecològics i no etiquetats com ecològics, en relació amb el 
consum actual de productes ecològics de la població enquestada.  

Del 7% que “sempre consumeixen productes ecològics”, el 68% comprarà 
productes ecològics a igualtat de preu, un 10% no ho farà i el 14% li és indiferent comprar 
un ecològic o un que no ho sigui. D’aquests darrers que són consumidors i que no els 
comprarien, es pot suposar que, tot i consumir-los, no hi veuen el valor afegit i per això 
no continuaran amb la intenció. Aquests però, són substancialment diferents del que no 
ho faran, doncs aquests directament tenen un criteri definit ja que els consumeixen i no 
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els volen continuar consumint. Hi ha un 8% que “no ho saben”, probablement tampoc 
tenen percepció del valor afegit d’un producte ecològic. 

El gruix de la població d’estudi és el 73% que “consumeix de vegades productes 
ecològics”. Aquests  continuaran en un 56% amb el consum de productes ecològics, un 
5% no ho farà, el 29% els és indiferent i un 9% no ho saben. El percentatge d’indiferència 
creix amb la reducció en el consum habitual, de la mateixa manera que el consum en un 
futur disminueix, respecte les dades de la població anterior que sempre consumia 
productes ecològics. 

Els dos darrers grups a tractar, els que “mai consumeixen productes ecològics” i 
els que “no ho saben”, tenen el mateix percentatge de representació, amb un 10% 
cadascun. Així doncs, els que consumeixen productes ecològics en alguna ocasió, sempre 
o recurrentment, representen el 80% del total. 

Del 10% que “mai consumeixen productes ecològics”, a igualtat de preu trien en 
un 25% un producte ecològic, un 16% no ho farà, el grau d’indiferència puja de forma 
notable fins el 38% i la indecisió fins el 20%. En aquest col·lectiu, el 58% ja no té un 
posicionament definit. La relació que sembla més plausible per aquest resultat és que si 
no en tenen coneixement o consciència dels productes ecològics formant part de la seva 
dieta habitual, la incertesa augmenta notablement. 

El 10% restant “no saben si consumeixen productes ecològics”, i d’aquests a 
igualtat de preu, un 29% triarà un producte etiquetat com ecològic i un 5% un no 
etiquetat com ecològic. Aquests dos números mostren que potencialment són 
consumidors amb una demanda latent que no es efectiva a l’actualitat per imposició dels 
gestors de la seva dieta habitual. Tanmateix els dos números que continuen que 
segreguen la població restant en un 31% d’indiferència i un 35% de desconeixement, 
constaten la tendència destacada a l’anterior grup del que mai consumeixen aplegant dos 
terceres parts de la població. En aquest cas, sembla ser que el desconeixement actual 
condiciona la intenció futura de perpetuar el grau de desconeixement o indiferència. 

Tot seguit, s’analitza l’evolució de les respostes a la pregunta 9, sobre si els 
alumnes consumeixen productes ecològics. A continuació, es prossegueix amb l’anàlisi 
de cadascuna de les respostes i les relacions del enquestats amb cadascuna de les 
alternatives possibles a la resposta 10. 
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Figura 5.99.: Respostes pregunta 9 amb tant per cent per a cada curs. 

La gràfica mostra que al llarg de la secundària no hi ha grans diferències en l’hàbit 
de consumir producte ecològics. Com en les altres relacions, a mesura que avancen els 
cursos, la incertesa disminueix i el posicionament prioritari es consolida, en aquest cas,  
els alumnes que trien l’opció de consumir productes ecològics “a vegades”. 

 

Figura 5.100.: Encreuament respostes en funció de si “sempre consumeixen”. 

En aquesta gràfic s’analitzen les respostes a la pregunta 11 del alumnes que han 
respost a la pregunta 9 que sempre consumeixen productes ecològics. A igualtat de preu, 
la tendència al llarg dels cursos és a triar un etiquetat com ecològic. És l’opció 
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predominant amb vora dues terceres parts al llarg dels cursos. La indiferència i el 
desconeixement del que faran al futur tendeixen lleugerament a la disminució 
percentual. 

 

Figura 5.101.: Encreuament respostes en funció de si “a vegades consumeixen”. 

D’entre la mostra d’alumnes que “a vegades consumeixen productes ecològics”, 
la tendència a mesura que avancen els cursos és a consumir els productes ecològics i a 
disminuir la resta d’opcions, restant a segon de batxillerat un 73% d’alumnes que triarien 
un producte etiquetat com ecològic i un 20% als que els és indiferent. 

 

Figura 5.102.: Encreuament respostes en funció de si “mai consumeixen”. 
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Els alumnes que asseguren que “mai consumeixen productes ecològics”, a igualtat 
de preu mostren que amb els anys van aproximant les seva tendència cap a la indiferència 
(27%) i la incertesa (38%), seguits pels etiquetats com ecològics (19%) i els no etiquetats 
com ecològics (16%) a 1er d’ESO, cap a una posició més consolidada a 2n de batxillerat, 
liderada entre els productes etiquetats com ecològics (54%) i la indiferència (38%), 
disminuint molt les altres posicions que cobreixen en els dos casos el 4% de la mostra. 
Així doncs, es pot deduir que la percepció de valor d’un producte ecològic vers un que no 
ho és, es pot reconèixer o simplement caure en la indiferència, però en cap cas està en 
contra del producte etiquetat com ecològic, al menys en aquest col·lectiu que mai 
consumeixen productes ecològics, deixant clar que si hi arriba algun, el missatge que els 
arriba és que els productes ecològics són positius. 

 

Figura 5.103.: Encreuament respostes en funció de si “no saben si en consumeixen”. 

L’alumnat que “no sap si en consumeix” amb el pas dels cursos mostra una 
tendència que va directament cap a la indiferència i la incertesa. D’aquesta manera, es 
considera que el grau de desconeixement, i molt probablement de manca d’informació 
deguda a la falta d’interès, fa que es generi un clar sentiment d’indiferència que augmenta 
amb l’edat. Novament, però disminueix notablement la intenció de triar abans un no 
ecològic, en aquest cas, descartant-lo per complert a la població de segon de batxillerat. 

Com a lectura unificada de les tendències recollides dels cursos per les diferents 
respostes analitzades i les respectives relacions, s’observa que amb el pas dels cursos la 
tendència a no saber-ho disminueix, es descarta cada cop més escollir un producte no 
etiquetat com ecològic abans que un etiquetat com ecològic, especialment si actualment 
no es tenen inputs diaris de llur existència o no es veuen com un element quotidià. Això 
fa pensar que probablement, la manca de criteri propi en base a la pròpia experiència, la 
informació que arriba amb el pas dels anys als alumnes els porti a pensar que un producte 
ecològic és millor que un no ecològic. Tanmateix, a major consum, major tendència a 
triar un producte ecològic, especialment amb l’augment d’edat. 
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 Percepció dels diners. Relació entre quant estan disposats a pagar 
pels etiquetats com ecològics i els que no? 

Aquesta relació té com rerefons tractar com evoluciona la percepció de l’alumnat 
referent als diners i com invertir-los en productes ecològics. Amb aquesta finalitat 
s’estudia la relació entre quant estan disposats a pagar per un producte etiquetat com 
ecològic i un que no estigui etiquetat com a tal. Primer s’analitzen les relacions en 
general, i després, de forma més concreta, com evolucionen al llarg dels cursos. 

 

Figura 5.104.: Diagrama de relació entre les respostes de les preguntes 7 i 11. 
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Aquest diagrama mostra dues grans famílies de pensament: aquells que perceben 
que els productes etiquetats com ecològics són millors, ja sigui en general (13%), o perquè 
són més saludables i respectuosos amb el medi ambient (56%), i una altra família, molt 
menys nombrosa, però, que correspon als que consideren que depèn de cada tipus de 
producte (15%). A la banda antagònica als grups anteriors, hi ha tres grups que en total 
sumen un 14% i que corresponen als que opinen que els etiquetats com no ecològics són 
millors, els que consideren que els etiquetats com no ecològics són més saludables i els 
que consideren que no hi ha cap diferència significativa entre els etiquetats d’una forma 
o l’altra.  

Tot seguit es procedeix a realitzar l’anàlisi de la intenció de despesa (resposta 11), 
en funció de la percepció respecte els productes en funció de l’etiquetatge (resposta 7). 

Un 13% del enquestats considera que els etiquetats com ecològics són millors. 
D’aquests, el 39% està disposat a pagar fins a un 10% més que per un no ecològic, i un 
13% pagaria fins a un 50% més per a un ecològic. D’altra banda, una quarta part, 
aproximadament, no està disposada a pagar més i la quarta part restant no ho sap. Això 
deixa entreveure que no existeix una forta correlació entre pensar que un producte 
ecològic és millor i tenir-ne una percepció de valor afegit real. 

El següent grup que es tracta, és el dels que pensen que “els etiquetats com 
ecològics són més saludables i respectuosos amb el medi ambient”. Representa un 56% 
del total, amb el que, tenint més de la meitat del volum total d’enquestats, és el nombre 
més nombrós i per tant més significatiu. La diferència amb l’altre grup és que aquest 
col·lectiu no creu que uns productes simplement “són millors” que els altres, sinó que ho 
sostenen envers el respecte pel medi ambient. En principi, es pot considerar un grup amb 
una opinió més sòlidament argumentada. Dins d’aquest grup, el 47% està disposat a 
pagar-ne fins un 10% més, i la xifra cau fins al 8% quan la intenció de despesa s’enfila 
fins al 50% com a màxim. De nou, aproximadament una quarta part no esta disposada a 
pagar més i una altra quarta part no ho sap. Sembla ser que el valor afegit percebut per 
aquest col·lectiu els impulsa sovint cap a una major despesa, però tot i així, dins d’uns 
límits, i en un alt percentatge. Novament, sorgeix el dubte de si val la pena realment 
pagar més per un producte d’aquestes característiques. 

El 4% dels que pensen que “els etiquetats com ecològics no són millors” i el 6% 
que pensen que “els no etiquetats com ecològics són més respectuosos i saludables amb 
el medi ambient” (ambdós grups són els antagònics als dos anteriors), tenen uns 
percentatges pràcticament iguals, per tant, s’assumeix es tracta d’un mateix col·lectiu. A 
primer cop d’ull no es comprèn, però, que la intenció de despesa sigui molt superior a la 
dels que són favorables als productes ecològics. En una reflexió més profunda es pot 
plantejar que atès que no consideren que habitualment siguin millors, quan en compren 
un, tenen una percepció de valor afegit molt superior, i d’aquí que s’obtinguin uns 
percentatges més elevats en quant a intenció de despesa a l’hora de pagar més per un 
producte etiquetat com ecològic, situant en ambdós casos el 30% de l’alumnat amb 
intenció de pagar fins un 10% més, i un 20% en els que pagarien fins un 50% més. Com 
a la resta de casos tractats, aproximadament un quart no està disposat a pagar més i un 
altre quart no ho sap.  
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A continuació, existeixen uns altres dos grups que es poden considerar que 
comparteixen la posició com a consumidors. Són el 4% que no troben cap diferència 
significativa i el 15% que pensen que depèn de cada tipus de producte. Donat que ambdós 
col·lectius no perceben clarament un valor afegit, presenten una intenció de despesa més 
baixa. En el cas dels que no troben diferències significatives, un 23% pagarien fins un 
10% per un ecològic, i un 15% fins un 50%, essent un 26% i un 7% respectivament en el 
cas dels que pensen que depèn de cada tipus de producte. Pel que fa als que no estan 
disposats a pagar més o no saben, corroboren la falta de percepció de valor afegit que per 
ells representa l’etiquetatge d’un producte com a ecològic. En ambos casos com a la resta 
de tractats entre un quart i aquí en concret fins prop d’un terç, no pagarien més, i sobretot 
en els que no saben, la diferència és més acusada que les tractades fins el moment, amb 
un 33% pels que no troben cap diferència significativa i elevant-lo fins el màxim absolut 
relatiu de l’estudi d’aquesta pregunta, amb un 43% pels que pensen que depèn de cada 
tipus de producte, i per tant, els que major incertesa tenen enfront aquest dilema.  

Fent una derivada d’aquests resultats, des d’un punt de vista de màrqueting, 
aquests dos col·lectius, per la seva incertesa, són uns grups que mereixen un tractament 
a part, ja que són molt més sensibles a l’impacte de la informació pel fet de no tenir un 
posicionament tant definit com en altres casos comentats.  

 
Figura 5.105.: Respostes de la pregunta 7 amb tant per cent per a cada curs. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. Els etiquetats com ecològics són millors 16% 15% 11% 11% 7% 8%
b. Els NO etiquetats com ecològics són millors 7% 5% 4% 3% 0% 1%

46% 53% 57% 62% 75% 75%

7% 6% 5% 6% 3% 3%

e. No hi ha cap diferència significativa 4% 4% 4% 3% 2% 1%
f.  Depèn de cada tipus de producte 17% 14% 17% 13% 10% 12%

%7 per cursos

d. Els no etiquetats com ecològics són més 
saludables i respectuosos amb medi ambient

c. Els etiquetats com ecològics són més saludables i 
respectuosos amb medi ambient
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La figura anterior, mostra l’evolució de les respostes de la pregunta 7 a mesura 
que avança el nivell d’estudis. Després es tracten cadascuna de les respostes i llur 
relacions amb totes les possibles respostes a la pregunta 11, analitzant l’evolució per 
cursos. 

Aquesta gràfica mostra que hi ha un clar domini del pensament de que els 
productes etiquetats com ecològics són més saludables i respectuosos amb el medi 
ambient, envers la resta d’opinions. Tanmateix, si s’ajunten les respostes a i c “són 
millors", a primer d’ESO el consolidat representa un 62% dels alumnes, i va augmentant 
de forma progressiva fins assolir el 83% a segon de batxillerat.  

Pel que fa als que pensen que depèn de cada tipus de producte, es mantenen però 
disminueixen al llarg dels anys. Els que sí que pràcticament desapareixen, 
progressivament en tots els casos, són els que són antagònics als altres dos pensaments, 
és a dir, els que pensen que “els no etiquetats com a ecològics són millors”, els que 
“pensen que els no etiquetats com ecològics són més saludables”, els que pensen que “són 
més respectuosos amb el medi ambient” i els que “no troben cap diferència significativa”. 

 

Figura 5.106.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 7 i 11, cas 1. 

En aquest primer cas (figura 5.106.) , dels que pensen que “els etiquetats com 
ecològics són millors”, les dues tendències més notables estan directament relacionades, 
i són la disminució a no saber-ho, en favor de la tendència a pagar fins un 10% més per 
un producte etiquetat com ecològic. També s’observa una tendència, menys acusada que 
en les altres dues observades en aquest gràfic, en el nombre d’alumnes no disposats a 
pagar més per un producte etiquetat com ecològic. En el segon cas (figura 5.107.), 
referent al grup dels que pensen que “els productes etiquetats com no ecològics són 
millors”, s’observen dues tendències que assumeixen la disminució de la incertesa. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
38% 33% 40% 45% 50% 61%
13% 15% 14% 10% 10% 11%
20% 22% 26% 19% 37% 11%
29% 29% 20% 26% 3% 17%

Si pensen que els etiquetats com ecològics són millors, quant estan disposats a pagar?

a. Fins a un 10% més que un equivalent NO Eco
b. Fins a un 50% més que un equivalent NO Eco
c. No disposat a pagar més per un etiquetat Eco
d. No ho sé
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Aquestes són la intenció de “no estar disposat a pagar més” i “pagar fins un 10%”, és a 
dir, a mesura que augmenta l’edat, aquests perfils es van posicionant cap a una o altra 
banda, però el que resta palès, és que en arribar al final de batxillerat, en aquest grup hi 
ha un marcat criteri econòmic. 

 
Figura 5.107.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 7 i 11, cas 2. 

 

Figura 5.108.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 7 i 11, cas 3. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 2n Bat 1r Bat
25% 30% 37% 35% 50% 0%
18% 26% 14% 24% 0% 0%
21% 19% 26% 30% 50% 0%
36% 26% 23% 11% 0% 0%d. No ho sé
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Aquest tercer cas representa als alumnes que pensen que “els etiquetats com 
ecològics són més saludables i respectuosos amb el medi ambient”. Aquí s’observa una 
lleu disminució dels que “no estan disposats a pagar més per un producte ecològic” i dels 
que “no ho saben”, a mesura que van passant els cursos acadèmics, però, es van 
posicionant en una intenció de pagar fins un 10% més. La intenció de pagar fins un 50% 
més per un producte ecològic disminueix també amb l’edat, molt probablement, com ja 
s’ha considerat en els altres casos, motivada per la major consciència econòmica. 

 

Figura 5.109.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 7 i 11, cas 4. 

Pel cas 4, els que “pensen que els no etiquetats com no ecològics són més 
saludables i respectuosos amb el medi ambient”, la incertesa es redueix notablement 
amb l’edat i passa a favor d’un increment a la intenció de pagar fins un 10% per un 
producte ecològic, és a dir, en aquest col·lectiu hi ha un creixement moderat de la 
sensibilitat i cap als productes, però també un augment de la contenció en la despesa, 
doncs disminueix la població disposada a pagar fins un 50% per un producte ecològic.  

En el cinquè cas (figura 5.110.), els que consideren que “no hi ha cap diferència 
significativa entre els ecològics i els que no ho són”, redueixen la tendència a la incertesa 
a mesura que avança en el pla d’estudis, i augmenta fortament la intenció de no pagar 
més per un producte ecològic, alhora que la tendència a pagar fins un 10% es manté més 
moderada.  

Hi ha un augment significatiu de la intenció a pagar fins un 50% més per un 
equivalent no ecològic. Costa trobar una explicació, més enllà de que en no trobar cap 
diferència, no tinguin un posicionament gaire establert i per aquest motiu responguin 
d’una forma bastant aleatòria que culmina amb el model probabilístic de manual en què 
la mostra tendeix a repartir-se en parts iguals (33% per totes les respostes que no són 
“no ho se”), en un model aleatori. 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
35% 22% 34% 22% 58% 63%
13% 19% 23% 22% 17% 13%

c. No disposat a pagar més per un etiquetat Eco 23% 22% 17% 29% 8% 25%
d. No ho sé 29% 36% 26% 28% 17% 0%

a. Fins a un 10% més que un equivalent NO Eco

b. Fins a un 50% més que un equivalent NO Eco
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Figura 5.110.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 7 i 11, cas 5. 

 

Figura 5.111.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 7 i 11, cas 6. 

En aquest darrer cas de la relació (figura 5.111.), els alumnes que pensen que 
“depèn de cada tipus de producte”, a mesura que augmenta el nivell acadèmic, mostren 
un major grau de predisposició a la despesa en productes ecològics, augmentant així, de 
forma molt notable la intenció de pagar fins a un 10% per un producte ecològic, reduint 
de forma progressiva i significativa i gairebé en paral·lel l’alumnat que “no ho sap” i els 
que “no estan disposats a pagar-ne més per un etiquetat com ecològic”. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
21% 25% 23% 24% 11% 33%
19% 14% 11% 10% 33% 33%

c. No disposat a pagar més per un etiquetat Eco 19% 23% 45% 24% 44% 33%
d. No ho sé 40% 38% 22% 41% 11% 0%

Si pensen que No hi ha cap diferència significativa, quant estan disposats a pagar?

a. Fins a un 10% més que un equivalent NO Eco
b. Fins a un 50% més que un equivalent NO Eco

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

a. Fins a un 10% més que un
equivalent NO Eco

b. Fins a un 50% més que un
equivalent NO Eco

c. No disposat a pagar més per un

etiquetat Eco

d. No ho sé

Tendpencia pagar fins a un 10 %
més

Tendència a no pagar més per un
Eco

Tendència a no saber‐ho

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
20% 29% 24% 26% 44% 39%
9% 5% 7% 7% 7% 14%

c. No disposat a pagar més per un etiquetat Eco 24% 21% 29% 26% 19% 11%
d. No ho sé 47% 45% 40% 40% 30% 36%

b. Fins a un 50% més que un equivalent NO Eco
a. Fins a un 10% més que un equivalent NO Eco

Si pensen que depèn de cada tipus de producte, quant estan disposats a pagar?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

a. Fins a un 10% més que un

equivalent NO Eco

b. Fins a un 50% més que un
equivalent NO Eco

c. No disposat a pagar més per un

etiquetat Eco

d. No ho sé

Tendpencia pagar fins a un 10 %
més

Tendència a no pagar més per un
Eco

Tendència a no saber‐ho



216 

 

En general, a mesura que augmenta el grau de coneixement i per tant d’edat dels 
adolescents enquestats, s’observa una tendència general a reduir el nombre dels que 
mostren incertesa sobre la seva intenció de despesa, i per altra banda augmenta la 
intenció de pagar fins un 10%.  

En aquells grups que tenen més alumnes que de partida estan disposats a pagar 
fins un 50% pels productes ecològics, a mesura que passen els cursos la major 
consciència econòmica i la percepció del valor dels diners, no els compensa el major grau 
en el coneixement de les virtuts que els fan pensar que els productes ecològics són millors 
o més saludables i respectuosos amb el medi ambient, i redueixen notablement la seva 
intenció de despesa, apropant-se majorment també cap a pagar fins un 10% més per un 
producte ecològic, que és on sembla que tendeixen a convergir la major part dels 
alumnes.  
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RELACIÓ CONSUM I HÀBITS 

 Els que consumeixen productes ecològics, actualment reciclen? 

En aquesta part de l’anàlisi es comparen la pregunta 9 “Consumeixes productes 
ecològics?” amb la 14 “A casa recicleu?”, amb l’objectiu de valorar si el fet de consumir 
productes ecològics en el present influeix en l’hàbit de reciclar. 

 

Figura 5.112.: Diagrama de relació entre les respostes de la pregunta 9 i 14. 

El present diagrama mostra que un 7% diu que sempre en consumeix, un 73% de 
l’alumnat diu que n’és consumidor ocasional, un 10% que no en consumeix i un altre 10% 
que no ho sap. 

Dels que sempre en consumeixen, un 84% diu que recicla, dels consumidors 
ocasionals un 78% també recicla, dels que no en consumeixen un 59% diu que recicla i 
dels que no saben si en consumeixen, un 65% sí que recicla actualment.  
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En la figura següent s’observa que, la tendència a consumir-ne de vegades denota 
un lleu ascens i un lleu descens en la resposta d “no ho sé”.  

 

Figura 5.113.: Respostes pregunta 11 amb tant per cent per a cada curs. 

 

Figura 5.114.: Encreuament respostes en funció de si són consumidors i si reciclen.  

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. Sempre 7% 7% 7% 7% 5% 6%
b. De vegades 70% 73% 74% 72% 77% 77%
c. Mai 9% 8% 10% 12% 12% 11%
d. No ho sé 14% 11% 9% 9% 6% 6%
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La tendència a reciclar és molt suau, no s’observen diferències significatives 
referent a un canvi d’hàbits en els canvis d’etapa.  

 

Figura 5.115.: Encreuament respostes en funció del consum i els hàbits.  

La tendència és pràcticament plana, no s’observen diferències significatives. 

 

Figura 5.116.: Encreuament respostes en funció de si mai en consumeixen i els hàbits.  
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La tendència a reciclar és lleugerament descendent. Els que afirmen que no en 
consumeixen amb els anys augmenta la seva la tendència a no reciclar.  

 

Figura 5.117.: Encreuament respostes en funció de si no  saben si en consumeixen i els hàbits.  

Aquí la tendència a reciclar augmenta, i amb el pas dels cursos disminueixen els 
representant que no reciclen. Potser amb l’edat i els coneixements van prenent 
consciència. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), en aquest cas, té 6 graus de llibertat i amb una 
confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 175, mentre que el valor tabulat és 
18,5475.  

On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències en funció de la 
intenció de despesa i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en funció de 
la intenció de despesa. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix incidència entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, la intenció de despesa en productes ecològics o de consumir-ne 
incideix en la intenció de reciclar. 
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 L’alumnat que està disposat a pagar més per un ecològic, recicla 
actualment?  

Aquesta part de l’estudi analitza les relacions entre la pregunta 11, en la què 
l’alumnat mostra la seva intenció de despesa en productes etiquetats com ecològics, i la 
pregunta 14 en la que els alumnes manifesten si a casa reciclen, o no. 

L’objectiu és mostrar si hi ha una relació entre estar disposat a pagar més pels 
productes ecològics i reciclar actualment a casa.  

 

Figura 5.118.: Diagrama de relació entre les respostes de la pregunta 11 versus 14. 

El diagrama  (figura 5.118) presenta a l’esquerra la distribució de les respostes a 
la pregunta de quant està disposat a pagar l’alumnat per un producte ecològic. Aquesta 
distribució mostra un major percentatge en la intenció de pagar fins un 10% per un 
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producte ecològic, respecte a la resta, concretament un 40%. El segueixen en quantia 
aquells alumnes que no ho saben, el 28%, un 23% no estan disposats a pagar més per un 
producte ecològic i el valor més baix, amb una diferència considerable, és el 10% que 
agrupa els que estan disposats a pagar fins un 50% més per un producte ecològic. 

Al calcular el khi-quadrat (χ2), que en aquest cas, té 6 graus de llibertat i se li 
assigna una confiança del 95%, el valor de khi-quadrat calculat és 77, mentre que el valor 
tabulat és 18’5475.  

On, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix a que no hi ha diferències en funció de la 
intenció de despesa i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha diferències en la intenció 
de despesa. 

 Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, la intenció de despesa en productes ecològics incideix en la intenció 
de reciclar. 

Tot seguit s’analitza si actualment reciclen a casa cadascun dels grups que han 
respost la pregunta 11. 

Pel que fa a aquells que estan disposats a pagar més per un producte ecològic, 
sigui fins a un 10% o fins a un 50% més que per l’equivalent no etiquetat com ecològic, 
presenten els mateixos resultats, 20% no reciclen, i el 80% reciclen a casa. 

D’altra banda, hi ha un altre grup format alhora per dos altres, el que uneix els 
que no estan disposats a pagar més per un producte ecològic i els que no ho saben. Les 
respostes en aquests dos també són molt semblants, amb molt pocs que no ho saben, i 
amb un repartiment del 30% aproximadament dels que no reciclen i un 70% que sí 
reciclen. 

La lectura ràpida d’aquesta diagrama permet treure una conclusió conforme si 
que hi ha una mínima relació entre el fet d’estar disposat a pagar més per un producte 
ecològic i reciclar actualment, però en qualsevol cas aquesta influència no és gaire 
acusada tot i que la prova estadística  indiqui que  la intenció de despesa en productes 
ecològics està influenciada pel fet de reciclar en el present. 

Tot seguit, s’analitza com evoluciona la tendència a la resposta 11 amb el pas dels 
cursos. Posteriorment, com evoluciona amb l’avanç dels cursos el reciclar actualment a 
casa,  en funció de la despesa que s’està disposat a fer per adquirir un producte ecològic. 

Amb el pas dels cursos la tendència a no pagar més per un producte etiquetat com 
ecològic i a no saber-ho si es farà al futur disminueixen progressivament (veure figura 
següent). 

χ2
calcu lat > χ2

tabu lat
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Figura 5.119: Respostes pregunta 11 amb tant per cent per a cada curs. 

Per la seva banda, la població que pensa que està disposada a pagar fins un 50% 
més per un producte ecològic roman relativament constant amb el pas dels cursos, i la 
que més canvia, en favor de la pèrdua de les dues primeres, és la població que està 
disposada a pagar fins un 10% per un producte etiquetat com ecològic, que passa d’un 
35% a l’inici de la ESO, a un 53% a segon de batxillerat. Així, la tendència a la incertesa i 
els extrems, es redueix amb els cursos donant pas a la que sembla l’opció intermèdia que 
és estar disposat a pagar fins un 10% més per un producte ecològic. 

S’ha decidit aplegar tots els gràfics en una única pàgina (veure pàgina següent) a 
fi de poder analitzar millor les relacions generals que es donen en aquesta intersecció de 
respostes entre ambdues preguntes, atesa la manca de tendències significatives i a la 
igualtat de resultats. 

De manera general, la principal conclusió és que varia el punt de partida entre els 
que “estan disposats a pagar per un producte etiquetat com ecològic” i els que “no estan 
disposats a pagar per un producte etiquetat com ecològic”, dels primers, reciclen a casa 
per sobre del 80%, i dels segons entorn un 70%. El més significatiu és que al final les 
dades són molt semblants i oscil·len en els quatre casos entre el 77 i el 79%. 

Així doncs, no hi ha una incidència destacada entre els alumnes que pagarien més 
per un ecològic i els que reciclen a casa, i la tendència és molt semblant i només s’ajusta 
amb els anys per convergir al nivell de l’entorn del 80%, ja sigui pujant o baixant 
lleugerament al llarg dels cursos, segons quin sigui el punt de partida. 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
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b. < 50% més que NO Eco 12% 11% 9% 9% 6% 9%
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d. No ho sé 32% 30% 27% 25% 17% 24%

%11 per cursos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

a. < 10% més que NO
Eco

b. < 50% més que NO
Eco

c. No disposat a pagar
més

d. No ho sé



224 

 

          

                     

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. Sí 82% 81% 75% 80% 85% 78%
b. No 17% 19% 25% 19% 15% 22%
c. No ho sé 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Si estan disposats a pagar fins un 10% més per un producte ecològic, reciclaran quan s'independitzin?
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 Els alumnes que estan disposats a pagar més per comprar un 
producte ecològic, reciclaran quan s'independitzin? 

La següent anàlisi relaciona les respostes obtingudes en la pregunta 11 envers les 
de la pregunta 16. Això vol dir que es treballa quina relació hi ha entre la predisposició a 
pagar per un producte etiquetat com ecològic i l’hàbit de reciclar un cop independitzats. 

 

Figura 5.121.: Diagrama de relació entre les respostes de la pregunta 11 i 16. 

Aquest diagrama mostra a l’esquerra la distribució de les respostes a la pregunta 
de quant esta disposat a pagar l’alumne per un producte ecològic. Aquesta distribució 
mostra un major percentatge en la intenció de pagar fins un 10% per un producte 
ecològic, respecte a la resta, concretament un 40%. El segueixen en quantia aquells 
alumnes que no ho saben, el 28%, un 23% no estan disposats a pagar més per un producte 
ecològic i el valor més baix, amb una diferència considerable, és el 10% que agrupa els 
que estan disposats a pagar fins un 50% més per un producte ecològic. 
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Tot seguit s’analitza la intenció de reciclar de cadascun dels grups que han respost 
la pregunta 11. 

El primer grup a tractar és el d’aquells que “estan disposats a gastar fins un 10% 
més en productes ecològics”. D’aquests, el 71% tenen el propòsit de reciclar un cop 
independitzats, només un 6% asseguren que no reciclaran i un 23% no ho saben. 

El següent grup és el menys nombrós i engloba els que “pagarien fins un 50% més 
respecte l’equivalent no ecològic”. D’aquests, el 67% pensa reciclar un cop independitzat, 
una xifra 4% més baixa que a l’anterior grup, per contra, els que no reciclaran són un 6% 
més elevats, el que dobla la xifra anterior en aquest mateix col·lectiu. El grau d’incertesa 
es manté molt proper, passant de 23 a 21%. Pot semblar que els que estan disposats a 
pagar més pels productes ecològics són a la vegada els més propensos a reciclar, però les 
relacions contingudes en aquest diagrama demostren que la relació no és directa. 

Aquells que “no estan disposats a pagar més per un producte ecològic”, a priori 
podria semblar que són aquells que són menys receptius a reciclar, i de fet les xifres ho 
corroboren, però no en un percentatge tan significatiu com es podria esperar, ja que la 
meitat pensa reciclar al futur. Sí que són els que presenten menys predisposició a reciclar 
al futur, però no en una xifra tan alta com podria semblar, quedant-se en un 15%. Pel que 
fa als que no ho saben, és una proporció bastant elevada, amb una mica més d’un terç de 
la mostra analitzada. 

El darrer grup a tractar són el 28% que “no saben si pagarien més per un producte 
ecològic”, que en un 56% tenen la intenció de reciclar un cop independitzats, en un 36% 
tampoc saben si reciclaran al futur, i per últim, en un 8% no reciclaran. 

La principal relació de l’anàlisi d’aquest diagrama és que el grau de despesa que 
els alumnes estan disposats a pagar per un producte ecològic té relació amb la intenció 
de reciclar, però no en un pes tan gran com podria esperar-se quan s’associa compromís 
per l’adquisició dels productes ecològics i el compromís amb el reciclatge. 

Tot i això, el test de khi-quadrat marca una relació entre la variable independent 
i la dependent, és a dir, la intenció de despesa en productes ecològics incideix en la 
intenció de reciclar. 

Tot seguit s’analitza com evoluciona la tendència a la resposta 11 amb el pas dels 
cursos. Posteriorment, com evoluciona amb l’avanç dels cursos la intenció de reciclar en 
funció de la despesa que s’està disposat a fer per adquirir un producte ecològic. 



 

227 

 

 

Figura 5.122.: Respostes pregunta 11 amb tant per cent per a cada curs. 

Amb el pas dels cursos la tendència a “no pagar més per un producte etiquetat 
com ecològic” i a “no saber-ho si es farà al futur” disminueixen progressivament. Per la 
seva banda, la població que pensa que “està disposada a pagar fins un 50% més per un 
producte ecològic” roman relativament constant amb el pas dels cursos, i la que més 
canvia, en favor de la pèrdua de les dues primeres és la població que està disposada “a 
pagar fins a un 10% per un producte etiquetat com ecològic”, que passa d’un 35% a l’inici 
de la ESO, a un 53% a segon de batxillerat. Així, la tendència a la incertesa i als extrems, 
es redueix amb els cursos donant pas a la que sembla l’opció intermèdia que és estar 
disposat a pagar fins un 10% més per un producte ecològic. 

 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. < 10% més que NO Eco 35% 36% 38% 43% 52% 53%
b. < 50% més que NO Eco 12% 11% 9% 9% 6% 9%
c. No disposat a pagar més 21% 23% 26% 23% 25% 15%
d. No ho sé 32% 30% 27% 25% 17% 24%
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Figura 5.123.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 16, cas 1. 

Aquest gràfic presenta la relació de l’evolució amb els cursos de la tendència a 
reciclar dels que “estan disposats a pagar fins un 10% més per un producte etiquetat com 
ecològic”, hi ha una lleu tendència a augmentar els que reciclaran en detriment dels que 
no ho saben. Els que “no reciclaran al futur”, ho tenen clar des de l’inici dels estudis i és 
una població que roman constant al llarg dels cursos. 

Figura 5.124.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 16, cas 2. 
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a. Sí 70% 70% 67% 75% 75% 78%
b. No 5% 7% 6% 5% 5% 5%
c. No ho sé 25% 23% 27% 20% 21% 17%
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Aquest gràfic recull els que tenen més intenció de despesa en productes ecològics, 
fins un 50%, i és un gràfic que mostra que els que “tenen intenció a reciclar” augmenten 
amb el pas del temps en relació inversament proporcional amb els que no ho saben, que 
cada cop disminueixen més. Pel que fa als que pretenen reciclar al futur, no mostren 
grans oscil·lacions amb el pas dels anys. No es troba una explicació gaire convincent per 
donar significació al fet que els que no ho tenen clar, en comptes de passar de a reciclar, 
com és la tendència majoritària, directament passin en majoria a decidir no reciclar.  

 

Figura 5.126.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 16, cas 3. 

En el següent gràfic es mostra que aquells que “no estan disposats a pagar més 
per un producte etiquetat com ecològic”, a mesura que avancen el programa educatiu 
canvien la tendència a no reciclar per la tendència a reciclar. Per la seva banda, la 
proporció dels que “no ho saben” es manté gairebé constant tot i l’augment de l’edat i 
l’increment de coneixements.  

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. Sí 49% 50% 46% 53% 50% 63%
b. No 15% 17% 17% 13% 16% 6%
c. No ho sé 37% 33% 37% 34% 34% 31%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

a. Sí

b. No

c. No ho sé

Tendència a reciclar

Tendència a no saber‐ho



 

230 

 

 

Figura 5.127.: Encreuament respostes de les preguntes 11 i 16, cas 4. 

Els que “no saben si pagarien més per un producte ecològic”, amb el pas dels anys 
es posicionen clarament en un sí, de fet de la forma més absoluta, fins i tot per davant 
del primer grup analitzat que estava disposat a pagar fins un 10% més per un producte 
ecològic, arribant a segon de batxillerat a un 80% del total, partint d’un 51% a primer de 
la ESO. El no pràcticament desapareix amb el pas dels anys i minva de forma progressiva 
els que no ho saben. 

D’aquest estudi se n’extreu que la intenció de reciclar en un futur no té una 
vinculació directa amb la intenció d’estar disposat a realitzar una major despesa en 
productes ecològics, i de fet, a l’extrem, els que més estan disposats a gastar, són els que 
mostren menys compromís en un futur amb el reciclatge a mesura que augmenta l’edat.  

En línies generals, amb l’edat, si hi ha intenció de despesa, amb l’edat hi ha un 
lleu augment de la intenció de reciclar. Per aquells que no tenen intenció de pagar més 
pels productes ecològics, o no ho saben, amb els pas dels anys la tendència és molt 
marcada a reciclar un cop independitzats.  

Així doncs, com a conclusió general, no es pot establir una forta relació entre 
pagar més pels productes ecològics i reciclar, però si que és cert, que amb el pas dels anys, 
la predisposició a reciclar, augmenta sigui quin sigui el punt de partida, fins a establir-se 
en tots els grups en uns nivells molt semblants, entre el 63 i 80%. 

 

  

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. Sí 51% 54% 57% 58% 71% 80%
b. No 9% 10% 6% 8% 6% 2%
c. No ho sé 40% 36% 37% 35% 24% 18%

Si no saben si pagarien més per un producte ecològic, reciclaran quan s'independitzin?
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HÀBITS 

 Com influeix el motiu pel qual recicles en la decisió de si o no reciclar 
quan t'independitzis? 

En aquesta relació s’analitza si existeix relació entre el motiu actual pel qual es 
recicla i la decisió de reciclar o no quan l’alumne s’independitzi. S’analitza comparant 
l’evolució de les respostes al llarg dels sis cursos objecte d’estudi, per identificar si n’hi 
ha, o no, l’existència de tendències en la intenció de reciclar quan s’independitzin. 

 

Figura 5.128.: Diagrama de relació entre les respostes de la pregunta 15 i 16. 

69% a. Sí
4% b. No

27% c. No ho sé

71% a. Sí
2% b. No
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14% c. No ho sé
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7% b. Per obligació

35% c. Per cuidar el medi ambient
1% d. Perquè està de moda

18% e. Perquè que s’ha de fer 42% a. Sí
16% f.  Per costum 15% b. No

1% g. Cap de les anteriors 43% c. No ho sé
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Aquest primer diagrama mostra la intenció de reciclar un cop independitzats per 
a cadascun dels grups de respostes.  

Del 7% que ho fa per obligació, dues cinquenes parts si que pensen reciclar en 
independitzar-se, i la mateixa proporció no ho tenen clar. Un 15% està decidit a no 
reciclar en independitzar-se. 

La resposta més escollida és la següent, un 35% diu que recicla per cuidar el medi 
ambient. Aquesta resposta és la més consistent entre la situació actual i la futura, ja que 
un 84% d’aquesta població té la intenció de reciclar al futur, només un 2% no ho farà i 
un 14% no ho sap actualment. 

Perquè està de moda és l’opció menys escollida, amb 1%. La intenció de reciclar 
al futur està repartida de forma bastant equilibrada entre els que si que ho faran i els que 
no, amb un 21 i 28 % respectivament. Aquesta opció té la meitat dels que l’escullen amb 
una incertesa respecte a la seva decisió al futur. 

La següent opció aplega a aquells que ho fan per obligació, perquè s’ha de fer, i 
recull un 18% de les respostes a la pregunta 15. Dins d’aquesta població, un 71% reciclarà, 
només un 2% no ho farà i una quarta part, 26%, no ho sap. Sembla ser que, tot i fer-ho 
per obligació, l’hàbit s’estableix i al futur es continuarà amb el costum de reciclar. 

La darrera opció analitzada en aquesta part de l’estudi és la dels individus que ho 
fan per costum. En aquest cas, aplega un 16% de les respostes, i molt en la línia de 
l’anterior resposta, un 69% dels membres d’aquesta opció tenen intenció de continuar 
reciclant un cop independitzats, només un 4% diu que no ho farà i un 27% actualment 
diu que encara no ho sap. 

Com a conclusió de l’anàlisi general de relacions entre la pregunta 15 i 16, s’extreu 
que hi ha una relació evident entre els hàbits del present, siguin voluntaris (per cuidar el 
medi ambient), o imposats (per costum, perquè s’ha de fer i per obligació), amb la 
intenció de reciclar al futur. Aquells més volubles com els que responen (perquè està de 
moda), no mostren una clara tendència a cap opció, deixant lloc a la incertesa de forma 
majoritària. 

Tot seguit es mostren els resultats de la resposta 15, en percentatge, per cursos. 
S’exclouen d’aquesta anàlisi les respostes a. “no reciclo” i g. ”cap de les anteriors” donat 
que aquestes dues respostes no generen cap relació amb la pregunta amb la qual es busca 
relació. 
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Figura 5.129.: Respostes pregunta 15 amb tant per cent per a cada curs. 

Segons s’observa en aquest gràfic, només s’observa una variació significativa en 
aquells individus que “ho fan per costum” i “perquè s’ha de fer” o per “cuidar el medi 
ambient”. De les altres opcions, “perquè està de moda” és una opció molt poc escollida, i 
tot i que desapareix al batxillerat, és tan poca la seva significança a la ESO, que no es 
considera rellevant. Pel que fa a les dues opcions restants, “perquè s’ha de fer” i “per 
costum”, romanen relativament estables. 

Centrant l’anàlisi a les dues primeres, sembla ser que aquells que reciclen per 
obligació actualment, a mida que van creixent es van extingint els alumnes en aquesta 
situació. Ans el contrari d’aquells que ho fan per cuidar el medi ambient, que es van 
reproduint. 

El major volum que adquireixen els que ho fan per cuidar el medi ambient, prové 
principalment d’aquells que no tenen la intenció de reciclar, que van disminuint a 
mesura que avancen els anys. 

A continuació, s’analitzen per separat els resultats de les relacions que es generen 
en creuar cadascuna de les opcions de la resposta 15 amb les tres opcions de la resposta 
16, i observant i provant de trobar relacions de dependència amb l’edat a través de 
l’observació visual de tendències a les tres respostes possibles. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
8% 9% 7% 6% 7% 3%
40% 33% 31% 34% 38% 41%
1% 1% 2% 2% 0% 0%
16% 17% 19% 19% 20% 20%
14% 17% 14% 18% 19% 16%
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Figura 5.130.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 15 i 16. 

En el cas dels que “reciclen per obligació”, la incertesa es manté constant al llarg 
dels cursos, la tendència a reciclar disminueix lleugerament conforme avancen en els 
cursos, i es compensa amb l’augment de la tendència a no reciclar.  

Potser es podria considerar com un “petit efecte rebot” en el fet de que reciclar es 
percebi com una imposició. 

 

Figura 5.131.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 15 i 16. 
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Aquesta gràfic mostra una tendència molt evident en la qual la incertesa 
desapareix pràcticament en benefici del nombre d’alumnes que reciclaran. Són 
tendències totalment correlacionades amb els cursos amb unes corbes de relació 
totalment lineals. 

Contràriament a l’anterior grup estudiat, que ho veia com una imposició, en 
aquest cas, al tractar-se d’una convicció personal, és molt probable que es refermi amb 
el pas dels anys i l’augment de coneixements i conseqüència de sensibilitat envers el medi 
ambient i la importància de cuidar-lo de forma activa. 

 

Figura 5.132.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 15 i 16. 

Atesa la poca mostra, el grup dels que reciclen “perquè està de moda” no és 
significatiu, ja que al tractar-ho en percentatges es generen grans desviacions que fan 
complicat l’estudi. En qualsevol cas, si s’ha de valorar una tendència, aquesta genera una 
gran incertesa sobre si es reciclarà o no en el futur. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
Si 28% 55% 58% 30% 0% 0%
No 22% 14% 4% 30% 0% 0%
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Figura 5.133.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 15 i 16. 

 

Figura 5.134.: Encreuament entre les respostes de les preguntes 15 i 16. 

Els grups de mostra que han respost “que reciclen perquè s’ha de fer” i “per 
costum”, segueixen patrons molt semblants així que s’analitzen conjuntament. De fet, 
realment aquestes dues respostes són molt semblants i podien atendre al mateix grup.  

Les tendències segueixen corbes molt paral·leles segons les quals a mida que 
s’avança en el pla d’estudis, es consolida la continuïtat en la intenció de continuar 
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reciclant en el futur, de la mateixa manera que va disminuint la tendència a la incertesa. 
D’altra banda, aquells que no ho faran al futur, es mantenen bastant constants.  

De les respostes d’aquest dos grups podem corroborar que l’hàbit, sostingut en el 
temps, fa que la intenció de reciclar cada cop sigui més ferma.  

Tanmateix, val la pena considerar el resultat obtingut a la primera gràfica 
analitzada en aquest bloc, respecte el col·lectiu que considera que recicla per obligació. 
En aquest cas el resultat és contrari. Això pot dur a una conclusió sobre la percepció i 
quin és l’efecte que té en les idees dels alumnes. D’aquesta manera és important tenir 
molta cura de com es transmet l’hàbit del reciclatge, ja que si es fa només per obligació, 
i no com un hàbit (millor si és ben explicat com demostren els resultats dels que ho fan 
per cuidar el medi ambient), es pot acabar generant un rebuig per part de l’alumne. 

Per finalitzar l’estudi de la relació entre aquestes dues preguntes, es realitza una 
darrera creuada de dades entre una consolidació dels que “ho fan per obligació” més els 
que “ho fan perquè s’ha de fer” i els que “ho fan per costum” (b, e, f), versus els que “ho 
fan per cuidar el medi ambient”. Sembla que l’alumnat està repartit de forma bastant 
equitativa entre ambdós grups, i això fa considerar que es probable que valgui la pena 
refermar l’explicació del motiu principal pel qual es recicla, perquè si bé l’hàbit sostingut 
en el temps genera la intenció del futur, és molt probable que si hi ha una base raonada 
aquest sigui més perpetuable. 

 

Taula 5.22: Encreuament entre resposta c i consolidació (b, e, f).  

 

 

  

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
40% 33% 31% 34% 38% 41%
38% 43% 40% 43% 46% 39%

Comparació els que reciclen per cuidar medi ambient vs consolidat per obligació, perquè s'ha de 
fer i per constum

c. Per cuidar el medi ambient
Consolidat b, e i f
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 Qui recicla, reciclarà quan s'independitzi? 

L’objectiu de l’anàlisi de la relació entre les preguntes 14 i 16 és observar si existeix 
algun vincle entre l’hàbit actual de reciclar i la intenció futura de seguir amb aquest 
costum. Tanmateix, s’analitza si hi ha diferenciació en funció del sexe i posteriorment es 
procedeix a analitzar per cursos per veure si hi ha una evolució en la intenció de reciclar 
a mesura que avança el grau de coneixement. 

 

Figura 5.135.: Diagrama de relació entre les preguntes 14 i 16. 

El primer diagrama analitzat mostra una relació directa entre la intenció de 
reciclar en un futur i un cop independitzats.  

Pel que fa als que reciclen, dins del 75% de la població enquestada, tres quartes 
parts continuaran amb aquest hàbit. Els que no ho tenen clar, son un 22% i només un 
3% no compten fer-ho al futur. 

Els que no reciclen a casa, corresponen al 24% restant (l’arrodoniment trunca i 
no arriba a ser el 25% ja que existeix la resposta no ho sé), en aquest cas, els percentatges 
es reparteixen de manera molt diferent, només un 23% compta fer-ho en un futur (en 
comptes del 75% comentat anteriorment pels que sí), la incertesa es multiplica per més 
de dos, pujant fins el 51%, i un 27 % (versus el 3% anterior), ja té clar que no reciclarà el 
futur. 
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Del 24% que no reciclen a casa.
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51% No ho saben

El 75 % reciclen a casa.

14. A casa recicleu? 74% Sí
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Així doncs, d’aquesta primera anàlisi se n’extreu que “la intenció de reciclar en 
un futur” es genera en l'hàbit de reciclar al present. 

Figura 5.136.: Diagrama comparatiu entre sexes (a l’esquerra, dones i a la dreta homes). 

En aquest segon diagrama, els resultats es presenten contigus per facilitar 
l’anàlisi de les dades visualment. 

El primer punt que s’observa és que el sexe no esta relacionat amb si actualment 
es recicla a casa.  

Dels respectius detalls dels que responen que actualment no reciclen a casa, es 
manté una consistència entre dones i homes pel que fa als que no ho saben, 
aproximadament la meitat; però en el cas dels que no ho faran, hi ha una diferència 
relativa d’un 50% respecte els que no tenen la intenció de reciclar al futur. Analitzant el 
detall d’aquells que si reciclen actualment, de nou la intenció de reciclar al futur és menor 
en els homes que en les dones, en aquest cas, aproximadament el doble, i la incertesa, 
també major als homes vora un 50%. 

D’aquesta comparativa on es segreguen els sexes, s’extreu que la intenció de 
reciclar en un futur és major en les dones que en els homes, tant si avui reciclen a casa 
com si no ho fan. Per tant, les dones són més perseverants, quan comencen una cosa la 
continuen, com deia la meva àvia “qui ho té del néixer, no ho deixa”. 
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Figura 5.137.: Respostes pregunta 14 amb tant per cent per cada nivell. 

Aquesta figura mostra l’evolució per cursos de si es recicla actualment a casa, no 
s’aprecia una clara relació entre l’evolució pels diferents nivells i l’hàbit a casa. 

 

Figura 5.138.: Relació de si actualment reciclen, si ho seguiran fent en un futur.  
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a. Sí 77% 75% 72% 76% 82% 78%
b. No 22% 24% 28% 24% 18% 22%
c. No ho sé 1% 1% 0% 0% 0% 0%
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En aquest gràfic s'observa que amb l'edat hi ha més consistència respecte a 
l'hàbit actual i la intenció en el futur, molt probablement degut a que un alumne de 

segon de batxillerat està més a prop d'independitzar-se que un de 1r ESO.  
 

 

Figura 5.139.: Relació de si actualment no reciclen, si ho faran o no en un futur.  

En aquest gràfic s'observa que no reciclar a casa té menys impacte a mesura que 
augmenta l'edat, que es va descomptant de la població amb incertesa.  

D'altra banda, la tendència de no reciclar un cop independitzats d'aquells que no 
reciclen a l'actualitat es manté.  

D’això se n’extreu que qui avui no recicla i creu que no reciclarà al futur, ho manté 
amb l'edat. Per contra, qui no recicla actualment, però no té la seguretat de si ho farà al 
futur, amb l'edat té tendència a la intenció de reciclar un cop independitzat. 

 
 

 

 

  

Si NO reciclen a casa, quan s'independitzin reciclaran?

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat
a. Sí 18% 22% 22% 24% 32% 46%
b. No 27% 30% 24% 24% 33% 21%
c. No ho sé 55% 48% 54% 52% 35% 33%
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5.2. Anàlisi qualitativa 

5.2.1. Introducció 

Abans d’analitzar la informació qualitativa, aquesta s’ha codificat. D’una banda, 
s’han assignat valors numèrics a cadascuna de les respostes de les setze preguntes del 
qüestionari i d’altra banda, les respostes de les entrevistes realitzades al professorat. Es 
categoritzen totes les respostes amb valors numèrics de manera que es puguin tractar 
analíticament, això permet establir unes categories o perfils que permeten classificar les 
respostes segons el nivell de sensibilització de la cultura ecològica.  

El gran volum de dades disponibles, ha permès categoritzar qualitativament les 
respostes de l’alumnat en cinc perfils segons el seu nivell de sensibilització: (molt alt, alt, 
mig, baix i molt baix), posteriorment, seguint aquest mateix criteri, les respostes del 
professorat es categoritzen seguint el mateix criteri a fi de poder comparar posteriorment 
els dos grups de dades.  

D’aquesta manera, quan al llarg d’aquest apartat es parla de sensibilització és 
refereix “al nivell de sensibilització de la cultura ecològica”, és a dir, quin és el grau de 
percepció dels coneixements d’ecologia, de la valoració dels productes ecològics, del 
consum dels mateixos i dels reciclatge (consciència de respectar el medi ambient) i com 
aquesta es veu modificada segons els agents o les influències exteriors.  

Seguint aquest criteri descrit, en funció de l’apartat que s’analitza es parla de la 
seva sensibilització en concret i quan es parla de l’evolució de la sensibilització es refereix 
a com evoluciona al llarg dels cursos, és a dir de primer de la ESO a segon de batxillerat. 

 Així, en el cas de la sensibilització per al bloc coneixements, significa, quina és la 
percepció cap als coneixements d’ecologia. En l’anàlisi del bloc valoració, significa, quina 
és la percepció respecte el valor afegit que poden tenir aquests productes. La 
sensibilització del bloc consum és la percepció envers el consum d’aquests productes i la 
sensibilització en el bloc hàbits, és la percepció cap a l’acció de reciclar, cap al respecte 
del medi ambient. 

Les taules amb les dades qualitatives i les respostes recollides en les entrevistes 
al professorat s’adjunten en l’annex 2 donat la seva gran extensió.  

Chamorro (2003), en la seva tesi doctoral titulada “El etiquetado ecológico: un 
análisis de su utilización como instrumento de marketing”, al justificar la utilitat de les 
etiquetes ecològiques planteja un model sobre la percepció o consciència ecològica dels 
individus, per fer-ho, defineix el que ell n’anomena 5 estats o dimensions diferents: 

- Despreocupació pel medi ambient 
- Preocupació ecològica 
- Actitud ecològica 
- Intenció ecològica 
- Acció ecològica 
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Aquestes 5 dimensions es poden equiparar als 5 perfils creats en la present tesi. 

La taula següent mostra els intervals utilitzats en l’estudi, és a dir, el rang de valors per a 
cada categoria, els noms dels perfils i la comparació de les categories o perfils amb les 
dimensions esmentades: 

CATEGORIA, 
DIMENSIÓ        
o PERFIL 

Despreocupació 
pel medi 
ambient 

Preocupació 
ecològica 

Actitud 
ecològica 

Intenció 
ecològica 

Acció 
ecològica 

MOLT BAIX BAIX MIG ALT MOLT ALT 

Rang 0 a 1 1,1 a 2 2,1 a 3 3,1 a 4 4,1 a 5 

Taula 5.23 Rang de valors per a cada perfil o categoria i comparació amb                                                           
les dimensions ecològiques descrites per Chamorro (2003). 

Per simplificar la nomenclatura s’utilitzen en les figures i taules el nom dels perfils  
al llarg de les taules (molt alt, alt, mig, baix i molt baix). 

Aquesta part qualitativa té un punt de subjectivitat ja que s’han categoritzat les 
respostes del qüestionari. Tot i així és interessant ja que permet crear perfils i comparar 
la part quantitativa de les enquestes amb les entrevistes realitzades al professorat. 

 

5.2.2. Fases de l’anàlisi qualitativa 

Tal i com es mostra en els següents apartats, el nivell de sensibilització s’ha 
realitzat per àmbits i per cursos, però no s’ha fet per sexe, ja que al realitzar l’anàlisi de 
les 16 respostes en funció del sexe no s’han observat diferències significatives en les 
respostes entre homes i dones que calgui analitzar, doncs les que es van considerar 
oportunes ja estan analitzades en els apartats de l’anàlisi quantitativa de la present tesi.  

L’anàlisi comença analitzant el nivell de sensibilització de la cultura ecològica 
general, a continuació es procedeix a fer el mateix però per a cadascun dels quatre blocs 
respectant l’ordre dels blocs en el qüestionari. Després es realitza una comparació entre 
blocs recolzat per l’estadístic khi-quadrat i generant un model 3D. Seguidament 
s’analitzen els quatre blocs en funció de les dues variables dependents gènere i estudis 
pares. El capítol culmina amb l’anàlisi de les entrevistes realitzades al professorat de 
secundària i realitzant una comparació entre els perfils d’opinió alumnat envers 
professorat. 

5.2.3. Anàlisi del nivell de sensibilització general 

La gràfica de general és refereix al total de Catalunya i les altres representen els 
àmbits. Aquestes categories es representen en els gràfics següents i igual que en l’estudi 
quantitatiu, per facilitar-ne la comparació tots s’expressen en percentatges. Aquest 
apartat mesura la sensibilització envers la cultura ecològica en general de tota l’enquesta, 
després es realitza per a cadascun dels blocs del qüestionari.  

Totes les gràfiques que apareixen en aquest apartat defineixen la sensibilització 
de la cultura ecològica a partir d’aquesta perfils preestablerts. 
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- NIVELL DE SENSIBILITZACIÓ PER A CATALUNYA I PER ALS VUIT ÀMBITS -  

 

Figura 5.140.: Representació gràfica del nivell de sensibilització de l’alumnat en general (totalitzat de 
Catalunya) i per a cadascun dels 8 àmbits d’estudi, englobant la mostra total (tots els cursos). 

En la mostra total de Catalunya, sovint anomenada com a “general”, s’observa 
que destaca un 46% que pertanyen a la categoria “alt” -s’agafa aquest valor ja que és el 
que destaca per sobre la resta- aquest valor, és l’absolut dels vuit àmbits. Els que 
representen uns valors més baixos són els àmbits 3 i 7 (Comarques Centrals i Terres de 
l’Ebre, respectivament) que en ambdós casos representen un 42%. Això permet veure 
que tot Catalunya té una tendència similar, no existeixen diferències de sensibilització, 
tot el triangle català segueix la mateixa tendència. 

GENERAL
1% 0 - 1 Molt baix
8% 1 - 2 Baix

27% 2 - 3 Mig
46% 3 - 4 Alt
19% 4 - 5 Molt alt

A1 A5
1% 0 - 1 Molt baix 0% 0 - 1 Molt baix
7% 1 - 2 Baix 5% 1 - 2 Baix

27% 2 - 3 Mig 24% 2 - 3 Mig
45% 3 - 4 Alt 50% 3 - 4 Alt
20% 4 - 5 Molt alt 21% 4 - 5 Molt alt

A2 A6
1% 0 - 1 Molt baix 1% 0 - 1 Molt baix
6% 1 - 2 Baix 5% 1 - 2 Baix

23% 2 - 3 Mig 25% 2 - 3 Mig
49% 3 - 4 Alt 51% 3 - 4 Alt
21% 4 - 5 Molt alt 17% 4 - 5 Molt alt

A3 A7
1% 0 - 1 Molt baix 2% 0 - 1 Molt baix
7% 1 - 2 Baix 12% 1 - 2 Baix

31% 2 - 3 Mig 30% 2 - 3 Mig
42% 3 - 4 Alt 42% 3 - 4 Alt
20% 4 - 5 Molt alt 14% 4 - 5 Molt alt

A4 A8
1% 0 - 1 Molt baix 1% 0 - 1 Molt baix

10% 1 - 2 Baix 8% 1 - 2 Baix
31% 2 - 3 Mig 24% 2 - 3 Mig
44% 3 - 4 Alt 47% 3 - 4 Alt
14% 4 - 5 Molt alt 21% 4 - 5 Molt alt
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Per corroborar-ho, s’han sumat els percentatges obtinguts en els nivells mig i alt 
i efectivament es pot comprovar que la tendència és la mateixa ja que en la mitjana de 
tots seria un 73% i per separat, els àmbits 1, 2 i 7 donen un 72%, mentre que l’A3 suma 
73%, l’A4 suma 75%, l’A5 74%, l’A6 suma 76% i l’A8 suma 71%. 

Un cop obtingut per la totalitat de la mostra a tot Catalunya i separat per cada 
àmbit, s’ha procedit a separar per cursos ja que el que interessa és veure si aquesta 
sensibilització canvia a mesura que s’ascendeix de curs.  

A partir dels cinc perfils establerts, se’n fan cinc categories per fer una anàlisi més 
acurada per cursos i tendències. Es fan tres categories on s’ajunten d’una banda el perfil 
molt baix i baix i, d’altra banda l’alt i molt alt. S’elaboren unes gràfiques per veure si hi 
ha diferències i observar si unes categories queden compensades amb les altres. S’afegeix 
una línia de tendència, una línia polinòmica que ajuda a marcar i definir la tendència en 
cada cas. 

 

5.2.4. Anàlisi de l’evolució del grau de sensibilització  

Aquesta secció consta d’un conjunt de gràfiques on es resumeix l’anàlisi 
realitzada, tant el de la mostra total englobant els quatre blocs treballats en el 
qüestionari, com per a cadascun dels blocs individualment.  

L’anàlisi en aquest apartat s’engloba creant dos grups de gràfiques. El primer 
grup consta de tres figures, i cadascuna d’aquestes figures consta de nou gràfiques petites 
més, les vuit primeres són les obtingudes per a cadascun dels vuit àmbits territorials 
definits i la darrera gràfica és correspon a la mostra total de Catalunya. 

Aquestes gràfiques mostren l’evolució pels diferents cursos. Cal fer èmfasi en què 
pel curs de primer de batxillerat no és té mostra de l’àmbit territorial 1 (Alt Pirineu i 
Aran) i de l’àmbit territorial 7 (Terres de l’Ebre) i per al segon de batxillerat de l’àmbit 
territorial 1 (Alt Pirineu i Aran) se’n té molt poca –la mostra és molt petita i coincident- 
i en algun cas pot crear una possible distorsió de la realitat*. 

En l’anàlisi de cada bloc, després de les tres figures de gràfiques acabades de 
comentar, per a cada categoria agrupada22 s’adjunten tres gràfiques de colors amb totes 
les dades agrupades, àmbits i cursos separats. Aquestes gràfiques permeten comparar 
més fàcilment -ja que tenen menys detall i això fa que no es puguin veure les tendències 
mostrades en les gràfiques blaves-, les observacions ja realitzades anteriorment i 
comparar les diferències generals entre àmbits i facilitar-ne posteriorment els resultats,  
llur discussió i les conclusions finals.  

La sensibilització en el baix i molt baix representa un percentatge molt petit de la 
població d’estudi i aquest disminueix a mesura que s’augmenta de curs. 

                                                            
22 Donat els resultats obtinguts en els perfils, per realitzar una anàlisi més exhaustiva, els cinc perfils creats “molt alt, alt, 
mig, baix i molt baix”, s’ajunten formant solament tres categories, els dos extrems d’una banda, el mig i els altres extrems 
d’altra banda. Així s’obté: molt baix + baix / mig / alt + molt alt.  
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Figura 5.141.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització de les                                    
categories baix i molt baix per àmbits i per Catalunya. 
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Figura 5.142.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització                                            
de la categoria mig per àmbits i per Catalunya. 
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En la sensibilització del perfil mig, els percentatges són el doble que el dels perfils 
baixos, i també s’observa una tendència descendent a mesura que s’augmenta de curs. 

 

Figura 5.143.: Representació de l’evolució del grau de sensibilització dels perfils alt i molt alt per àmbits. 
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En la sensibilització del perfil alt i molt alt, els percentatges representen la majoria de la 
mostra. En aquests s’observa una tendència ascendent a mida que s’augmenta de curs.  

La figura següent mostra l’evolució del grau de sensibilització per cadascun dels 
àmbits territorials i per a cadascun dels sis cursos acadèmics estudiats:  

 

 

 

Figura 5.144.: Evolució del grau de sensibilització per curs. 

El grau de sensibilització és similar en el cas dels grups alt i molt alt, mentre que 
en els grups molt baix, baix i mig si que s’observen diferències en funció de la dispersió 
territorial de la mida d’algunes mostres.  
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La figura mostra l’evolució del grau de sensibilització per les diferents categories 
i per a cadascun dels àmbits territorials així com en el total (Catalunya):  

 

 

 

Figura 5.145.: Evolució del grau de sensibilització per àmbit territorial. 

A l’analitzar les dades obtingudes dels perfils, i relacionant-les amb els àmbits 
territorials i amb tots els cursos estudiats, s’observa que existeix una tendència 
generalitzada on el grau de sensibilització augmenta a mesura que també ho fa el nivell 
acadèmic per als grups alt i molt alt, mentre que en el baix descendeix, per tant, la 
sensibilització va estretament lligada al pas dels cursos acadèmics. 
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5.2.5. Evolució de la sensibilització pel bloc coneixements  

 

Figura 5.146.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització de les                                        
categories baix i molt baix pel bloc coneixement. 
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Aquí, la tendència per a tots els àmbits es decreixent, es veu perfectament en la global.  

 

Figura 1.147.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització de la                                                                        
categoria mig pel bloc coneixement per àmbits i per Catalunya. 
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Aquí, la tendència no és tan clara tot i en el global al final acaba disminuint. 

 

Figura 1.48.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització de les                                      
categories alt i molt alt pel bloc coneixement. 
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Per als perfils categoritzats com a molt alt i alt, es fa palesa una tendència 
ascendent dels coneixements conforme augmenten els cursos. L’A7 mostra diferències 
respecte la resta, però cal recordar que no es té mostra d’aquest 1r de batxillerat. 

La figura següent mostra l’evolució del grau de sensibilització del bloc 
coneixements per les diferents categories i per curs:  

 

 

 

Figura 5.149.: Evolució del grau de sensibilització per curs del bloc coneixement. 

El grau de sensibilització pel bloc coneixements, va estretament lligada a 
l’augment del nivell acadèmic. Així doncs, a mesura que es van adquirint coneixements, 
augmenta el nivell de sensibilització de l’alumnat, essent a segon de batxillerat on el 
nivell de coneixements estan per sobre del 60%, quasi 70%. 
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La figura mostra l’evolució del grau de sensibilització del bloc coneixements per 
les diferents categories i per a cadascun dels àmbits territorials així com en el global:  

 

 

 

Figura 5.150.: Evolució del grau de sensibilització per àmbit territorial del bloc coneixement. 

El grau de sensibilització pel bloc coneixements, en les categories molt baix i baix 
denota un descens de la participació a mesura que s’augmenta de curs. En la categoria 
mig està molt compensat, entorn al 40%, mentre que en les categories alt i molt alt 
augmenta a mesura que nivell acadèmic augmenta en major o menor grau en els vuits 
àmbits territorials i per tant en el global també assolint pràcticament el 70% de mitjana. 

D’aquestes gràfiques se n’extreu que conforme es va augmentant de curs, els 
coneixements creixen gradualment. 
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5.2.6. Evolució de la sensibilització pel bloc consum  

 

Figura 5.151.: Evolució de la sensibilització dels perfils baix i molt baix pel bloc consum i per àmbits. 
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La tendència no està clara, ni pel mig ni pels alts, s’observa una davallada, 
probablement deguda a que a mida que augmenta l’edat hi ha menys alumnes en el 
grups inferiors. 

 

Figura 5.152.: Evolució de la sensibilització de la categoria mig pel bloc consum i per àmbits. 

Evolució grau sensibilització bloc consum del grup mig

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

A1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

A3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

A5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

A7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

Catalunya

Evolució grau sensibilització del bloc consum del grup mig Catalunya

Polinómica (Evolució grau sensibilització del bloc consum del grup mig Catalunya)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

A2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

A4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

A6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4r ESO 1r Bat 2n Bat

A8



 

259 

 

 

Figura 5.153.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització de les categories alt i molt alt 
pel bloc consum i per cadascun dels vuit àmbits territorials. 

En les categories superiors, s’observa que el consum augmenta proporcionalment 
amb el curs, tot i així el pendent de la funció polinòmica és lleu. 
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A l’observar les tres figures anteriors, s’aprecien diferències, en la primera al 
comparar l’acumulat amb els 8 àmbits, s’observen lleus diferències de tendència, en els 
perfils baixos predomina una lleu tendència descendent amb l’augment de curs. Del 
primer cicle d’ESO a batxillerat l’evolució del grau de sensibilització disminueix, això es 
tradueix dient que hi ha menys representació del adolescents més grans, amb la qual cosa 
com més grans, més sensibilitzats estan i per tant no apareixen en aquestes dues 
categories. En el perfil mig, la tendència és més constant tot i que poc a poc disminueix, 
sobretot a 2n de batxillerat. Això significa que la sensibilització del grup mig disminueix 
poc a poc amb l’augment de curs, essent notable aquest canvi a segon de batxillerat. En 
els perfils alt i molt alt, s’observa que el consum augmenta amb el pas dels anys, això vol 
dir que la sensibilització respecte el consum augmenta a mida que s’augmenta de curs. 

 

 

Figura 5.154.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització del bloc consum.  
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*El pic que s’observa a l’A1 a 2n de batxillerat, pot ser fruit d’un efecte del mostreig. S’explica a l’inici 
d’aquest apartat. 

La figura següent mostra l’evolució del grau de sensibilització del bloc consum 
per les diferents categories i per a cadascun dels àmbits territorials així com en el global:  

 

 

 

Figura 5.155.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització del bloc consum. A dalt 
mostra el grup molt baix-baix, al centre la de mig i sota la d’alt-molt alt separat per àmbit. 

El grau de sensibilització pel bloc consum, en les categories molt baix i baix es 
nota un descens en el global i una dispersió en els altres. En la categoria mig està molt 
compensat, entorn al 30%, mentre que en les categories alt i molt alt augmenta poc a poc 
a mesura que nivell acadèmic augmenta. 
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5.2.7. Evolució de la sensibilització pel bloc valoració  

 

Figura 5.156.: Evolució de la sensibilització dels grups baix i molt baix pel bloc valoració i àmbits.  
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Aquí la tendència mostra que es mantenen els percentatges, s’observa un lleuger 
descens tot i que de pendent suau, del 10% en avall. És poc representativa degut a que és 
un percentatge petit de la mostra total. 

 

Figura 5.157.: Evolució del grau de sensibilització de les categories mig bloc valoració i per àmbits.  
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En el bloc valoració, la tendència del grup mig també té poca participació, la 
tendència és lleugerament descendent, però els valors no arriben al 20%. 

 

Figura 5.158.: Evolució del grau de sensibilització dels perfils alt i molt alt pel bloc valoració i àmbits.   
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L’evolució de la valoració augmenta laxament a mesura que ho fa el nivell 
acadèmic, tot i que cal remarcar que en les categories alt i molt alt ja parteixen  d’un valor 
força elevat a l’inici d’etapa, vora el 80% i assoleix un valor inferior al 90%, en el global.  

La figura mostra l’evolució del grau de sensibilització del bloc valoració per les 
diferents categories establertes anteriorment i per curs:  

 

 

 

Figura 5.159.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització del bloc valoració. A dalt 
mostra el grup molt baix-baix, al centre la de mig i sota la d’alt-molt alt separat per curs. 

En els grups molt baix, baix i mig al pujar de curs s’observa certa dispersió amb 
la qual cosa no es pot definir una tendència clarament marcada, en el cas de les categories 
alt i molt alt, s’observa una tendència a l’alça. 
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La figura següent representa l’evolució del grau de sensibilització del bloc consum 
per les diferents categories i per a cadascun dels àmbits territorials així com en el global:  

 

 

 

Figura 5.160: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització del bloc valoració. A dalt 
mostra el grup molt baix-baix, al centre la de mig i sota la d’alt-molt alt separat per àmbit. 

En els grups molt baix, baix s’observa dispersió, en el grup mig es deixa 
entreveure una certa tendència molt laxa pràcticament sense canvis. En el cas de les 
categories alt i molt alt, tot i que ascendeix d’una manera molt laxa, s’observa una 
tendència creixent des del primer curs de la ESO fins al darrer curs batxillerat. 
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5.2.8. Evolució de la sensibilització pel bloc hàbits  

 

Figura 5.161.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització de les categories baix i molt 
baix pel bloc hàbits i per cadascun dels vuit àmbits territorials. 

En aquests grups baixos, no s’observa una tendència clara de l’evolució en els hàbits. 
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Figura 5.162.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització de la categoria mig pel bloc 
hàbits i per cadascun dels vuit àmbits territorials. 

Referent al grup mig, s’observa una molt lleu tendència a la baixa i cal destacar la 
baixa participació en aquest perfil, quasi tots els valors ronden el 10% i cap avall, tret 
d’una excepció que arriba al 20% en A3, Catalunya Central. 
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Figura 5.163.: Evolució del grau de sensibilització dels perfils alt i molt alt pel bloc hàbits i per àmbits. 

D’aquesta darrera representació, s’observa que els grups alt i molt alt, des de 
primer d’ESO parteixen de valors alts, van de 64% al 77% a segon de batxillerat, així 
doncs la tendència és ascendent però la pendent és molt suau. 
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En aquestes tres gràfiques es pot observar que els hàbits no semblen anar gaire 
relacionats amb el curs, doncs apareixen màxims a qualsevol curs, tanmateix en el cas 
dels grups alt i molt alt sembla que augmenta una mica la sensibilització pels hàbits a 
mesura que s’augmenta de curs.  

La figura següent, mostra l’evolució del grau de sensibilització del bloc hàbits per 
les diferents categories i per a cadascun dels àmbits territorials així com en el global:  

 

 

 

Figura 5.164.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització del bloc hàbits. A dalt 
mostra el grup molt baix-baix, al centre la de mig i sota la d’alt-molt alt separat per àmbit. 

En el cas de la sensibilització en els hàbits no s’observa una tendència clara, 
sembla que en el global si que és suaument ascendent, però a l’observar els àmbits per 
separat no es pot afirmar aquesta tendència. 
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Figura 5.165.: Representació gràfica de l’evolució del grau de sensibilització del bloc hàbits. A dalt mostra 
el grup molt baix-baix, al centre la de mig i sota la d’alt-molt alt separat per curs. 

A l’observar l’evolució de la sensibilització per al bloc hàbits al llarg del transcurs 
de la secundària sembla ser que sí que hi ha una certa tendència ascendent tot i que 
aquesta ascensió és lleugerament suau. 
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5.2.9. Comparació entre blocs  

En aquest apartat es correlacionen les dades dels perfils obtinguts entre els 
diferents blocs, aquests percentatges obtinguts en el creuament de dades es representen  
mitjançant un diagrama 3D. De cada creuament s’adjunta els valor obtinguts mitjançant 
khi-quadrat per conèixer si és o no significatiu. 

 Encreuament entre els blocs coneixement i valoració 

En aquest primer cas, khi-quadrat té 16 graus de llibertat i amb una confiança del 
95%, el valor de χ2 calculat és 283. l valor tabulat és 34,2671. On, H0: no hi ha diferències 
en el grau de coneixement; H1: hi ha diferències en el grau de coneixement. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el grau de coneixement influeix en la valoració. Per mostrar aquesta 
influència entre ambdós blocs, s’ha realitzat un model 3D que s’adjunta a continuació:  

 

Taula 5.24.: Dades resultats de l’encreuament dels bloc coneixement i valoració. 

 

Figura 5.166.: Representació 3D l’encreuament dels blocs coneixement versus valoració. 

Molt baix Baix Mig Alt Molt alt
Molt baix 0% 2% 2% 1% 1%
Baix 0% 2% 3% 5% 5%
Mig 1% 2% 5% 14% 22%
Alt 0% 1% 2% 7% 17%
Molt alt 0% 0% 0% 2% 4%
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 Encreuament entre els blocs coneixement i consum 

En aquest segon cas, khi-quadrat té 16 graus de llibertat i amb una confiança 
(confiabilitat) del 95%, el valor de χ2 calculat és 225, mentre que el valor tabulat és 
34,2671. On, la hipòtesi nul·la diu que no hi ha diferències en el grau de coneixement i la 
hipòtesi alternativa diu que sí que hi ha diferències en el grau de coneixement. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el grau de coneixement influeix en el consum.  

Per mostrar aquesta influència entre ambdós blocs, s’ha realitzat un model 3D. 
Tot seguit, es presenta la taula de dades i la seva corresponent representació en tres 
dimensions en la figura adjunta. 

 

Taula 5.25.: Dades resultats de l’encreuament dels bloc coneixement i consum. 

 

Figura 5.167.: Representació 3D l’encreuament dels blocs coneixement versus consum. 

 

Molt baix Baix Mig Alt Molt alt
Molt baix 0% 3% 2% 1% 0%
Baix 0% 3% 7% 5% 1%
Mig 1% 5% 15% 19% 3%
Alt 0% 2% 8% 15% 3%
Molt alt 0% 0% 2% 3% 1%
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 Encreuament entre els blocs coneixement i hàbits 

En aquest tercer cas, khi-quadrat té 16 graus de llibertat i amb una confiança 
(confiabilitat) del 95%, el valor de χ2 calculat és 114, mentre que el valor tabulat és 
34,2671. On, H0 diu que  no hi ha diferències en el grau de coneixement i H1 diu que sí 
que hi ha diferències en el grau de coneixement. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el grau de coneixement influeix en els hàbits.  

Per mostrar aquesta influència entre ambdós blocs, s’ha realitzat un model 3D. A 
continuació, s’adjunta la taula de dades amb la corresponent representació 3D de les 
dades exposades. 

 

Taula 5.26.: Dades resultats de l’encreuament dels bloc coneixement i hàbits. 

 

Figura 5.168.: Representació 3D de l’encreuament entre dels blocs coneixement versus hàbits. 

Molt baix Baix Mig Alt Molt alt
Molt baix 2% 0% 1% 1% 2%
Baix 3% 1% 1% 3% 7%
Mig 8% 3% 3% 8% 23%
Alt 3% 2% 1% 5% 17%
Molt alt 1% 1% 0% 1% 4%
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Així doncs, es demostra que els coneixements influeixen en la manera com es 
comporten i actuen els adolescents respecte als hàbits de reciclatge.  

 Encreuament entre els blocs valoració i hàbits 

En aquest cas, khi-quadrat té 16 graus de llibertat i amb una confiança 
(confiabilitat) del 95%, el valor de χ2 calculat és 193, mentre que el valor tabulat és 
34,2671. On, H0 diu que no influeix l’hàbit en la valoració i H1 diu que sí que influeix 
l’hàbit en la valoració. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, els hàbits influeixen en la valoració. 

A continuació, s’adjunta la taula de dades amb la representació 3D corresponent 
a les mateixes: 

 

Taula 5.27.: Dades resultats de l’encreuament dels bloc valoració i hàbits. 

 

Figura 5.169.: Representació 3D de l’encreuament entre dels blocs valoració versus hàbits. 

Molt baix Baix Mig Alt Molt alt
Molt baix 6% 2% 2% 15% 5%
Baix 1% 1% 1% 3% 2%
Mig 3% 1% 1% 5% 3%
Alt 8% 3% 2% 29% 6%
Molt alt 0% 0% 0% 0% 0%
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Per tant, tenir una implicació en el reciclatge i per tant conducta o consciència 
mediambiental, fa que la valoració sigui més bona, també s’ha observat que els 
arguments per defensar-ho són més sòlids. 

 Encreuament entre els blocs consum i hàbits 

En aquest cas, khi-quadrat té 16 graus de llibertat i amb una confiança 
(confiabilitat) del 95%, el valor de χ2 calculat és 462, mentre que el valor tabulat és 
34,2671. On, H0 diu que no influeix l’hàbit en el consum i H1 diu que sí influeix l’hàbit en 
el consum. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, els hàbits influeixen en el consum. Per mostrar aquesta influència 
entre ambdós blocs, s’ha realitzat un model 3D.  

A continuació, s’adjunta la taula de dades amb la corresponent representació 3D: 

 

Taula 5.28.: Dades resultats de l’encreuament dels bloc consum i hàbits. 

 

Figura 5.170.: Taula i representació 3D de l’encreuament entre dels blocs consum versus hàbits. 

Molt baix Baix Mig Alt Molt alt
Molt baix 7% 3% 2% 27% 5%
Baix 3% 1% 1% 4% 5%
Mig 7% 2% 2% 16% 7%
Alt 1% 0% 0% 5% 1%
Molt alt 0% 0% 0% 0% 1%
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 Encreuament entre els blocs valoració i consum 

En aquest darrer cas, khi-quadrat té 16 graus de llibertat i amb una confiança 
(confiabilitat) del 95%, el valor de χ2 calculat és 65, mentre que el valor tabulat és 
34,2671. On, H0 diu que no influeix la valoració en el consum i H1 diu que sí influeix la 
valoració en el consum. 

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, la valoració influeix en el consum. Tot seguit, s’adjunta la taula de 
dades amb la seva representació 3D corresponent. 

 

Taula 5.29.: Dades resultats de l’encreuament dels bloc valoració i consum. 

 

Figura 5.171.: Representació 3D de l’encreuament entre dels blocs valoració versus consum. 

Els consumidors habituals de productes ecològics tenen una millor valoració 
d’aquests que no pas la resta que no son consumidors habituals.  

 

Molt baix Baix Mig Alt Molt alt
Molt baix 13% 4% 10% 2% 0%
Baix 1% 2% 3% 0% 0%
Mig 3% 4% 5% 0% 0%
Alt 25% 4% 15% 5% 1%
Molt alt 0% 0% 0% 0% 0%
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5.2.10. Anàlisi qualitativa de la sensibilització en funció del gènere 

En aquest apartat es presenta el grau de sensibilització en funció del sexe per a 
cadascun dels quatre blocs treballats i per al global. L’objectiu és conèixer si el sexe 
influeix en el grau de sensibilització. En tots els casos, la hipòtesi nul·la (H0) es refereix 
a que no hi ha diferències en funció del sexe i la hipòtesi alternativa (H1) que sí que hi ha 
diferències en funció del sexe. 

 Grau de sensibilització general en funció del gènere   

En primer lloc es presenta el global. En aquest cas, khi-quadrat té 4 graus de llibertat i 
amb una confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 1920, i el valor tabulat és 5,9915.  

Així, per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i 
s’accepta la hipòtesi alternativa. 

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el gènere sí que  influeix en el grau de sensibilització global. 

S’observa una divergència entre sexes. La gràfica mostra que les dones 
majoritàriament representen la categoria alt, amb un 47% i l’altra meitat es reparteixen 
quasi equitativament entre mig i molt alt, amb un 25% i un 21%, respectivament, de 
manera que la seva representació en la categoria baix només queda al 7%, ja que en la 
molt baix no tenen representació.  

En canvi, en el cas dels homes aquests estan majoritàriament es troben en la 
categoria mig, amb un 45%, seguit de la baix amb un 30% i només un 16% a la categoria 
alt. A la molt alt només en representen un 1% i un 8% a la molt baix. 

 Així es pot dir que les dones estan representades en les categories de mig fins a 
molt alt i en canvi els homes de la baix a la categoria alt. Aquestes dades queden 
representades visualment en el gràfic presentat en la figura següent:  

 

Figura 5.172.: Representació gràfica del grau de sensibilització general, per al total dels 4 blocs. 
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 Grau de sensibilització dels coneixements en funció del gènere   

Pel que fa al bloc coneixements. Aquí, khi-quadrat té 4 graus de llibertat i amb un 
interval de confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 1267, mentre que el valor tabulat 
és 5,9915.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el gènere sí que influeix en la sensibilització del bloc coneixements. 
Referent als coneixements, s’observen diferències entre les respostes a l’hora de 
categoritzar. El sector femení, respon més encertadament els conceptes i qüestions 
preguntades, la qual cosa fa que es posicionin principalment en la categoria mig i alt, en 
un 43% i un 30% respectivament. Representen un 165 de la baix, un 5% de la molt baix i 
un 6% de la molt alt.  

El sector masculí, en canvi representen majoritàriament la categoria baix en un 
44%, un 26% estan en la categoria mig i un 17% està en la molt baix, i les puntes queden 
repartides, un 5% a la molt baix i un 6% en la molt alt. Curiosament, la categoria molt alt 
està representada pel mateix percentatge de nois i noies, ambdós un 6%. 

De l’obtenció de resultats es pot dir que les dones estan representades 
principalment en les categories mig  i alt, i en canvi els homes pertanyen als perfils baix 
i mig principalment.  

Aquestes dades queden representades visualment en el gràfic presentat en la 
figura següent:  

 

Figura 5.173.: Representació del grau de sensibilització pel bloc coneixements.  
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 Grau de sensibilització del bloc valoració en funció del gènere   

Pel que fa al bloc valoració. Aquí, khi-quadrat té 4 graus de llibertat i amb un 
interval de confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 2185, mentre que el valor tabulat 
és 5,9915.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el gènere sí que importa en la sensibilització del bloc valoració.  

En el cas de la sensibilització en el bloc valoració, la diferència que hi ha entre 
ambdós sexes es fa molt evident, doncs les noies en un 52% estan en la categoria molt alt 
i els homes en canvi en aquesta mateixa categoria són solament un 2%, en les categories 
alt i mig la diferència no és tan gran però igualment les noies estan per damunt. I en les 
categories baix i molt baix les noies representen un 7% mentre que els nois un 22%. Així 
es pot dir que la valoració que en fan les noies és molt més positiva que la que en fan els 
nois. 

El paràgraf anterior es pot resumir dient que les dones representen principalment 
el perfil molt alt i alt, mentre que els homes representen el perfil alt i mig. 

Aquestes dades queden representades visualment en el gràfic presentat en la 
figura següent:  

 

 

Figura 5.174.: Representació del grau de sensibilització pel bloc valoració. 
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 Grau de sensibilització del  consum en funció del gènere   

Referent al bloc consum. En el càlcul estadístic, khi-quadrat té 4 graus de llibertat 
i amb un interval de confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 1723, mentre que el valor 
tabulat és 5,9915.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el gènere sí que influeix en la sensibilització del bloc consum.  

Pel que fa al consum, s’observen diferències entre les respostes a l’hora de 
categoritzar. Les noies, es posicionen principalment en la categoria mig i alt, representen 
el 32% del mig i un 47% del perfil alt. Un 8% del molt alt, un 13% del baix i 1% del molt 
baix. 

El sector masculí, en canvi representen majoritàriament la categoria mig i baix, 
en un 40% i un 36%, respectivament. Un 15% del molt baix, 8% de l’alt i només 2% del 
perfil molt alt. 

 Així es pot dir que les dones estan representades en les categories de mig i alt, i 
en canvi els homes pertanyen als perfils baix i mig.  

Aquestes dades queden representades visualment en el gràfic presentat en la 
figura següent:  

 

Figura 5.175.: Representació del grau de sensibilització pel bloc consum. 
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 Grau de sensibilització dels hàbits en funció del gènere   

En el bloc hàbits, l’estadístic khi-quadrat té 4 graus de llibertat i amb un interval 
de confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 1675, mentre que el valor tabulat és 5,9915.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el gènere sí que importa en la sensibilització del bloc hàbits.  

En el cas de la sensibilització en els hàbits. Les noies, es distribueixen de la 
següent manera, en el perfil molt en un 57%, un 16% en l’alt, un 4% en la mig, un 7% en 
la baix i un altre 16% en la baix.  

Els nois, en canvi representen majoritàriament la categoria alt, en un 47%, la mig 
en un 21%, la molt alt en un 18%, la baix en un 8% i la molt baix en un 6%.  

El paràgraf anterior es pot resumir dient que les dones representen principalment 
el perfil molt alt, mentre que els homes representen el perfil alt. Cal tenir present però, 
que un mateix percentatge de dones ocupen el perfil alt i el molt baix, amb un 16% 
cadascun. 

Aquestes dades queden representades visualment en el gràfic presentat en la 
figura següent: 

 

Figura 5.176.: Representació del grau de sensibilització pel bloc hàbits. 
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5.2.11. Anàlisi de la sensibilització en funció dels estudis dels pares 

A continuació, es presenta l’anàlisi en funció de la sensibilització per a cadascun dels 
quatre blocs en funció del nivell d’estudis dels pares. El que es pretén veure és si el fet de 
que els pares tinguin estudis superiors influeix o no en la sensibilització dels alumnes en 
general i/o per a cadascun dels blocs esmentats. S’han agrupat en dos grups, des dels que 
no tenen estudis fins als que en tenen de secundaris (0-2), i un  segon grup on s’inclouen 
només els que tenen estudis superiors (3). Com es mostra en les gràfiques següents, se 
separa en funció de que cap tingui estudis superiors, un tingui estudis -primer en el cas 
del pare i després de la mare- i finalment si ambdós tenen estudis superiors. On, H0 es 
refereix a que no hi ha diferències en funció dels estudis pares i la H1 que sí que hi ha 
diferències en funció dels estudis pares. S’estudien els 4 casos pertanyents a cada bloc: 

 Grau de sensibilització del bloc coneixements en funció dels 
estudis del pare i la mare   

El primer és pel bloc coneixements. En aquest cas, khi-quadrat té 12 graus de 
llibertat i amb una confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 187, mentre que el valor 
tabulat és 28,997.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el nivell d’estudis dels pares importa en el grau de sensibilització en 
el bloc coneixements. Si s’observa la gràfica d’esquerra a dreta i sumant els perfils (alt + 
molt alt) dels quatre casos presentats, quedaria: 30%, 32%, 41% i 45% respectivament. 
Per tant s’observa un augment del 15%. En el detall dels percentatges, es veu un augment 
del perfil alt, una disminució del molt baix i baix i un petit augment en el molt alt. 

 

Figura 5.177.: Representació del perfils per al bloc coneixements en funció dels estudis d’ambdós pares. 

 Grau de sensibilització del bloc valoració en funció dels estudis 
del pare i la mare   
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El segon cas és pel bloc valoració. Aquí, khi-quadrat té 12 graus de llibertat i amb 
una confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 92, mentre que el valor tabulat és 28,997.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el nivell de formació dels pares sí que importa en el grau de 
sensibilització en el bloc valoració. 

En aquest cas les quatre gràfiques, independentment dels estudis dels pares tenen 
la mateixa tendència, ara cal analitzar-les a fons per veure’n les diferències donat que 
l’estadístic ha donat que si que influeix el fet de tenir estudis superiors. 

Si s’observa la gràfica d’esquerra a dreta i sumant els perfils (alt+molt alt) dels 
quatre casos presentats, quedaria: 76%, 81%, 85% i 83% respectivament. Per tant 
s’observa un augment del 7%, aquest 7% passa al 9% en cas que la que tingui estudis 
superiors sigui la mare. Donat que el tercer cas dóna més alt que el darrer, ara se sumen 
els perfils (molt baix+ baix), aquests queden: 10%, 7%, 6% i 7%. El cas del mig no li afecta 
ja que és 15%, 12%, 10% i 10%.  

En analitzar en detall aquests percentatges obtinguts en les sumes, s’observa que 
a banda del que influeix que ambdós pares tinguin estudis superiors, el fet de que la mare 
sigui la que tingui estudis superiors, fa que la valoració sigui més alta que no pas si és el 
pare el que té estudis superiors. 

 

Figura 5.178.: Representació de les categories per al bloc valoració en funció dels estudis dels pares. 
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 Grau de sensibilització del bloc consum en funció dels estudis 
del pare i la mare   

En el cas és del bloc consum, khi-quadrat té 12 graus de llibertat i amb una 
confiança del 95%, el valor de χ2 calculat és 153, mentre que el valor tabulat és 28,997.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el nivell d’estudis dels pares importa en el grau de sensibilització en 
el bloc consum. 

En aquest cas les quatre gràfiques, independentment dels estudis dels pares tenen 
la mateixa forma, tret del que a primer cop d’ull destaca que és un augment del perfil alt 
i en menor grau la disminució del perfil baix.  

A l’observar la gràfica d’esquerra a dreta més detalladament i sumant els perfils 
(alt+molt alt) dels quatre casos presentats, quedaria: 46%, 57%, 58% i 60% 
respectivament. Per tant s’observa un augment del 14%. Si se sumen els perfils (molt 
baix+ baix), aquests queden: 18%, 14%, 11% i 11%. El del mig és: 36%, 29%, 31% i 29%.  

En analitzar molt en profunditat aquests percentatges obtinguts en les sumes, 
s’observa que a banda del que influeix que ambdós pares tinguin estudis superiors, el fet 
de que la mare sigui la que tingui estudis superiors, fa que la sensibilització envers el 
consum una miqueta més alt que no pas si és el pare el que té estudis superiors. 

 

Figura 5.179.: Representació de les categories per al bloc consum en funció dels estudis dels pares. 
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 Grau de sensibilització del bloc hàbits en funció dels estudis del 
pare i la mare   

En el cas dels hàbits, khi-quadrat té 12 graus de llibertat i amb una confiança del 
95%, el valor de χ2 calculat és 213, mentre que el valor tabulat és 28,997.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

 
Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 

dependent, és a dir, el nivell d’estudis dels pares importa en el grau de sensibilització en 
el bloc hàbits. 

En aquest cas les quatre gràfiques, independentment dels estudis dels pares tenen 
la mateixa forma, tret del que a primer cop d’ull destaca que és un augment del perfil alt 
i en menor grau la disminució del perfil baix.  

A l’observar la gràfica d’esquerra a dreta més detalladament i sumant els perfils 
(alt+molt alt) dels quatre casos presentats, quedaria: 64%, 73%, 78% i 80% 
respectivament. Per tant s’observa un augment del 16%. Si se sumen els perfils (molt 
baix+ baix), aquests queden: 30%, 19%, 17% i 14%. El del mig és: 6%, 8%, 5% i 6%.  

En analitzar molt en profunditat aquests percentatges obtinguts en les sumes, 
s’observa que a banda del que influeix que ambdós pares tinguin estudis superiors, si 
només té estudis un dels dos progenitors, el fet de que sigui la mare sigui la que els té, fa 
que la sensibilització pels hàbits estigui per sobre que no pas si és el pare el que els té. 
Tal i com ja s’ha dit, és obvi que en el cas de que siguin els dos els que tenen estudis 
superiors els valors estan per sobre. Per tant queda palès que el fet de que els pares 
tinguin estudis influeix en l’hàbit dels fills, o sigui del nostre alumnat de secundària. 

 

Figura 5.180.: Representació de les categories per al bloc hàbits en funció dels estudis dels pares. 
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 Grau de sensibilització general en funció dels estudis dels pares   

Un cop presentats els quatre casos s’adjunta el cas que tracta el nivell de 
sensibilització general. Aquí, khi-quadrat té 12 graus de llibertat i amb una confiança del 
95%, el valor de χ2 calculat és 322, mentre que el valor tabulat és 28,997.  

Així, 
per tant, es rebutja la hipòtesi nul·la i s’accepta la  
hipòtesi alternativa.  

Khi-quadrat diu que sí existeix relació entre la variable independent i la 
dependent, és a dir, la formació dels pares importa en el grau de sensibilització general. 

En aquest cas les quatre gràfiques a primer cop d’ull tenen una forma similar. A 
l’observar la gràfica d’esquerra a dreta més detalladament i sumant els perfils superiors 
(alt+molt alt) dels quatre casos presentats, queden: 56%, 68%, 75% i 77% 
respectivament. Per tant s’observa un augment del 21%. Si se sumen els perfils (molt 
baix+ baix), aquests queden: 11%, 6%, 4% i 4%. El del mig és: 32%, 26%, 20% i 18%.  

En analitzar més profundament aquests percentatges valors obtinguts en les 
sumes, s’observa que a banda del que el que més influeix és que ambdós pares tinguin 
estudis superiors, si només té estudis un dels dos progenitors, el fet de que sigui la mare 
la que els té, fa que la sensibilització general estigui una mica per damunt que si és el 
pare el que els té.  

Per tant, queda palès que el fet de que els pares tinguin estudis influeix en la 
sensibilització i dels fills, o sigui dels adolescents de Catalunya.  

 
 

Figura 5.181.: Representació de les categories per al bloc hàbits en funció dels estudis dels pares. 

Per tant, en tots els casos, ens els quatre blocs i en el general, el fet de que els 
pares tinguin estudis superiors influeix i condiciona el pensament, les actuacions, els 
coneixement, etc. dels alumnes.  
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5.3. Anàlisi de les entrevistes realitzades al professorat 

Tal i com s’ha comentat al principi d’aquest capítol, s’han realitzat 170 entrevistes 
semiestructurades i per diverses vies a professorat de tot el territori català a fi de 
completar i arrodonir l’estudi realitzat amb l’alumnat. Donada l’extensió de la taula amb 
les respostes del professorat, aquesta s’inclou en l’Annex 2, en el cd adjunt. 

La taula següent mostra els percentatges dels perfils esmentats. Seguint el mateix 
fil conductor que en la resta d’anàlisis realitzades en la tesi, s’ha separat per a tot 
Catalunya (estudi global) i també per a cadascun dels vuit àmbits territorials estudiats: 

 

Taula 5.30.: Resultats dels perfils obtinguts a partir de les respostes del professorat. 

A l’observar les opinions del professorat en el total de Catalunya (figura 5.182.), 
s’observa que un 33%, és a dir un terç del professorat posiciona l’alumnat en el perfil mig 
(actitud ecològica), la categoria alt (intenció ecològica) i baix (preocupació ecològica) 
coincideixen representant un 24% cadascuna i els dos extrems, estan entorn del 10%, el 
molt alt (acció ecològica) representa el 12% i el molt baix (despreocupació pel medi 
ambient) el 7%. Això permet contrastar la percepció del professorat envers el 
coneixement en ecologia de l’alumnat i envers la seva cultura ecològica. 

La gràfica de les figures següents pertanyents als resultats de les entrevistes, 
anomenades “perfils entrevistes professorat”, mostren en percentatges la percepció del 
professorat sobre si creuen que “l’alumnat pot distingir els conceptes ecologia i 
ecologisme” amb el que se’ls ensenya a l’aula, si creuen que “els alumnes reciclen” i sobre 
“si creuen que després d’haver estudiat continguts d’ecologia canvia l’actitud” de 
l’alumnat envers aquests temes. 

En el següent apartat, aquesta gràfica es compara amb la obtinguda de les 
respostes de l’alumnat. 

 

5.3.1. Comparació perfils opinió alumnat i professorat 

Per tenir una visió més global de tots els subjectes implicats en el procés i poder 
comparar els perfils obtinguts dels dos instruments, es mostren contiguament i amb el 
mateix format, les gràfiques obtingudes en l’anàlisi qualitativa de cada part, en elles es 
pot comparar la sensibilització per la cultura ecològica:  

PERFIL CATALUNYA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

MOLT ALT 12% 50% 25% 8% 9% 0% 13% 0% 10%

ALT 24% 33% 38% 33% 17% 0% 33% 14% 22%

MIG 33% 17% 13% 33% 43% 75% 27% 29% 34%

BAIX 24% 0% 25% 17% 22% 25% 27% 43% 24%

MOLT BAIX 7% 0% 0% 8% 9% 0% 0% 14% 9%
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Figura 5.182.:  a) Perfils obtinguts de les entrevistes a l’alumnat;  
    b) Perfils obtinguts de les entrevistes al professorat.  

Quan s’observen detingudament els perfils obtinguts amb els dos instruments, es 
fa palès que el professorat categoritza la sensibilització de l’alumnat en un perfil 
principalment mig de manera que els adolescents, segons els docents es troben en la 
dimensió de l’actitud ecològica envers els coneixements en ecologia, els hàbits en 
reciclatge i el consum de productes ecològics, però al observar els resultats de l’alumnat 
obtinguts es pot observar que aquests realment pertanyen principalment al perfil alt, o 
sigui al de la intenció ecològica. Així doncs la percepció dels docents està una mica per 
sota a la obtinguda en l’anàlisi realitzada a la realitat de l’alumnat. 

A l’observar i comparar ambdues gràfiques s’observa que la percepció de 
l’alumnat es classifica en la categoria alt en un 46%, mentre que la obtinguda de les dades 
donades pel professorat estan en el mig en un 33%, malgrat que el valor del mig sigui 
similar entre ambdós estudis (6% de diferència). Aquests resultats porten a la conclusió 
de què els professors de secundària pensen que els seus alumnes es troben menys 
sensibilitzats amb l’ecologia del que realment estan. És un punt força interessant que 
suggereix un replantejament d’aquest estudi a fi d’esclarir l’origen d’aquesta divergència 
entre intenció d’alumnat i percepció de professorat, amb la finalitat d’analitzar com 
aproximar la percepció a la realitat i quins factors influeixen a aquesta percepció. 

Pel que fa a les opinions del professorat, totes les respostes convergeixen en grups 
d’opinions diferents, que es poden perfectament categoritzar en els perfils, però el més 
curiós és que en global arriben a un cert equilibri on es compensen pràcticament els 
extrems. Aquest equilibri descrit queda reflectit en els perfils de la sensibilització 
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obtinguts, així ho mostra la distribució o forma de la gràfica. En altres paraules, els 
extrems pràcticament es compensen, hi ha gairebé tants comentaris favorables com 
desfavorables. 

 D’aquests perfils, es podrien establir uns grups de manera d’ensenyar o 
d’ensenyament similars. Al final molts diuen el mateix dins dels diferents grups. Bona 
part del professorat coincideix en què sobretot a la ESO és difícil que els nois distingeixin 
ecologia d’ecologisme, pel fet de que l’ecologisme no és un tema curricular, els docents 
creuen que s’ha d’ensenyar des de la tutoria, les socials, d’una manera transversal i 
sobretot amb la pràctica perquè ho aprenguin bé. També sorgeixen comentaris  dient que 
les activitats diàries haurien d’estar més lligades a la vida quotidiana de l’alumnat. 

A continuació, es presenten dues gràfiques pertanyents a cada grup d’estudi amb 
les dades obtingudes de cada àmbit territorial per separat. 

 

 
 

Figura 5.183.: Comparació dels perfils percepció alumnat envers percepció professorat, les gràfiques 
mostren els resultats per als vuit àmbits territorials. 

Cada àmbit va per separat, existeix molta dispersió i costa poder comparar entre 
perfils d’alumnat i professorat dins del mateix àmbit, com també és difícil comparar 
àmbits entre si, ja siguin dins del mateix estudi. Sembla que els que poden ser 
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comparables tant entre ells, com a àmbit, com també entre perfils d’alumnat i professorat 
són els àmbits 3 i 6, pertanyents a la Catalunya Central i al camp de Tarragona. En el cas 
de l’alumnat, l’àmbit 2, ponent també és quasi igual. A continuació es mostra aquesta 
similitud entre àmbits: 

 

Figura 5.184.: Comparació perfils professorat entre àmbits 3 i 6. 

 

Figura 5.185.: Comparació perfils alumnat entre àmbits 2,3 i 6. 
 

Aquesta comparació torna a fer evident que la dispersió territorial no influeix en les 
respostes ni del professorat ni de l’alumnat.

Àmbit territorial MOLT BAIX BAIX MIG ALT MOLT ALT
Catalunya Central 8% 17% 33% 33% 8%
Comarques Tarragona 0% 27% 27% 33% 13%
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CAPÍTOL 6: DISCUSSIÓ 

Un cop presentades les relacions es presenta la discussió. Aquí es realitzen 
reflexions producte d’aquestes relacions i es correlacionen amb altres estudis realitzats 
en l’àmbit educatiu. Comparant els resultats obtinguts en la present tesi amb altres 
treballs com el de Simarro (2014), el de Viladot (2015) i el de Dewitt (2014), tots 
coincideixen en què l’entorn familiar, les preconcepcions pròpies i la valoració personal 
dels professionals dels centres educatius i la manera de transmetre-ho a l’alumnat poden 
tenir una influència en les actituds dels alumnes tan o més gran que la forma de fer 
l’educació científica a l’escola. Aquesta correlació i contrast amb altres treballs enriqueix 
i dóna solidesa a l’estudi.  

En aquest apartat es tractaran els resultats obtinguts de l’estudi que s’ha dut a 
terme a partir de la informació obtinguda en el treball de camp, que com s’ha explicat a 
l’apartat de metodologia ha consistit en enquestes a l’alumnat i entrevistes al professorat 
de tot Catalunya. 

Primerament es mostra la discussió dels resultats quantitatius i posteriorment la 
dels qualitatius. Tot i aquesta diferenciació, es mencionen ambdós estudis en les dues 
parts d’aquest capítol, doncs totes les dades tenen el mateix origen, fet que propicia la 
interrelació dels resultats. 

 

6.1 Discussió dels resultats quantitatius  

Existeixen dues tipologies de factors, externs i interns al centre educatiu, que 
poden afectar la percepció de l’estudiant: els factors externs a l’escola que afecten aquesta 
percepció són el gènere, les persones que envolten a l’alumne, els seus hàbits, les seves 
costums, és a dir, el seu entorn més proper. Per la seva banda, els factors interns, són 
aquells que depenen de l’escola com la tipologia de centre, o el curs en el que es troba 
l’alumne i que es troba directament relacionat amb el seu nivell de coneixement. 

Per tenir en compte tots els factors, s’han tractat les següents variables externes: 
àmbit territorial (Alt Pirineu i Aran, Ponent, Comarques Centrals, Comarques Gironines, 
Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Penedès i Metropolità), nivell estudis pares i 
gènere; i les variables internes corresponents a tipologia d’escola (públic, concertat o 
privat) i curs (tots els nivells de secundària). 

La discussió es presenta en el següent ordre: en primer lloc es discuteixen els 
resultats que provenen de les variables dependents, en segon lloc es comenten per blocs 
amb la posterior comparació entre ells i es prossegueix amb el grau de sensibilització i 
llur evolució. Aquest apartat finalitza amb una reflexió dels diversos aspectes estudiats 
en la present tesi doctoral. 
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ESTUDIS EN FUNCIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL 

Després d’analitzar l’anàlisi quantitativa de les preguntes del qüestionari 
estudiant les possibles diferències generades per gènere, curs, nivell estudis pares i 
tipologia d’escola, entre els vuit àmbits d’estudi, les respostes són molt similars per a tot 
el territori català. Els perfils obtinguts a partir de l’anàlisi qualitativa de les preguntes, 
mostren que no existeixen diferències significatives entre àmbits territorials. 

A l’analitzar les respostes del professorat, s’observa que aquestes són diverses i 
disperses, no existeix una forta relació entre opinió i àmbit territorial, tot i que es poden 
trobar vàries similituds, la Catalunya Central amb el Camp de Tarragona. 

La cultura ecològica dels adolescents no està lligada amb el municipi o comarca 
on viuen, l’anàlisi realitzada mostra que la distribució territorial no influeix en els 
coneixements, en els hàbits, en la valoració ni en el consum.  

 

ESTUDIS DELS PARES 

L’anàlisi quantitativa sobre el nivell d’estudis dels pares, mostra que hi ha una 
relació directa entre el lloc de residència i el nivell d’estudis dels pares. Així doncs, l’àmbit 
territorial és una variable a considerar en aquesta part de l’estudi. 

En l’anàlisi realitzada en funció de si els pares tenen estudis, s’observa que el fet 
de que els progenitors tinguin estudis influeix en els costums i intencions futures, per 
tant, l’hàbit de reciclar està relacionat amb el nivell d’estudis dels pares. 

El nivell de formació dels pares també està en consonància amb el consum de 
productes ecològics. Si ambdós pares tenen estudis superiors, el consum és més elevat 
que si només en té un, i si només en té un, en cas que la que els tingui sigui la mare, el 
consum de productes ecològics és més elevat que no pas si el que té els estudis superiors 
és el pare. És molt probable que influeixi el fet que actualment encara són elles les que 
assumeixen gran part de les feines de la llar, fet que influeix definitivament en la intenció 
de compra i per tant en el consum final (IDESCAT, 2012). 

Referent a la influència dels estudis dels progenitors, s’ha arribat als mateixos 
resultats tant en l’estudi quantitatiu com al qualitatiu: 

El nivell d’estudis dels pares repercuteix en el grau de sensibilització dels 
coneixements dels fills. Del cas en què els pares no tenen estudis, al cas que en tenen els 
dos, hi ha un augment en la sensibilitat del bloc estudis del 15%. 

El nivell de formació dels progenitors sí que contribueix positivament en el grau 
de sensibilització del bloc valoració. Del cas en què els pares no tenen estudis, al cas que 
en tenen els dos, hi ha un augment en la sensibilitat del 7%, assolint un 9% en el cas que 
tingui estudis superiors sigui la mare. Que sigui la mare la que té estudis superiors, fa 
que la valoració sigui més alta que no pas si és el pare el que té estudis superiors. 
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El nivell d’estudis dels pares influeix en un major grau de sensibilització en el bloc 
consum. Del cas en què els pares no tenen estudis, al cas que en tenen els dos, hi ha un 
augment en la sensibilitat del 14%. En menys proporció que en el cas de la valoració, però 
el fet de que sigui la mare la que tingui estudis superiors fa que el consum es vegi amb 
més sensibilització. 

El nivell d’estudis dels pares influeix en el grau de sensibilització en el bloc hàbits. 
Del cas en què els pares no tenen estudis, al cas que en tenen els dos, hi ha un augment 
en la sensibilitat del 16%. Aquí la mare influeix, però la hi ha una major predisposició 
quan ambdós pares tenen estudis superiors. 

La formació superior dels pares importa en el grau de sensibilització general. Del 
cas en què els pares no tenen estudis, al cas que en tenen els dos hi ha un augment notable 
en la sensibilitat, aquesta augmenta un 21%. 

Per tant, que els progenitors tinguin estudis superiors influeix en el coneixement, 
en la valoració, en el consum i en els hàbits.  

Així doncs, el nivell d’estudis dels pares influeix i condiciona el pensament, les 
actuacions, els coneixements, la manera de fer, etc. dels alumnes de manera positiva. 
Segons Herrero (2014), ni centres educatius privats, ni aules intel·ligents, ni savis 
professors. El nivell educatiu dels pares és la “clau” principal  de l’èxit escolar. I és que el 
perfil dels estudis dels progenitors, i sobretot el de les mares, és el factor més 
determinant per a l'èxit escolar dels seus fills.   

Marí-Klose (2009), en el seu informe sobre la inclusió social a España explica que 
«el nivell educatiu dels pares influeix més que l’escola en l’èxit escolar i que el nivell 
educatiu dels pares és essencial per l’èxit escolar». Així al comparar aquest estudi amb 
el realitzat en la present tesi doctoral, ambdós denoten que el fet de que els pares tinguin 
estudis superiors sol influir en l’adolescent de manera positiva en el seu rendiment o èxit 
escolar. 

Aquestes afirmacions no es poden correlacionar amb les entrevistes realitzades al 
professorat de secundària ja que no s’ha preguntat res relacionat amb els estudis dels 
pares i mares dels alumnes. 

 

ESTUDIS EN FUNCIÓ DEL GÈNERE 

De l’anàlisi quantitativa de diferències home-dona, en general, les noies tenen 
clara la seva resposta i la segueixen o mantenen fermament, mentre que els nois mostren 
dispersió, no mantenint uns arguments o pensaments tan clars com les noies. Per tant, 
les noies són més segures en les seves decisions i el seu interès i actitud es manté mentre 
que els nois són més oscil·lants, en l’estudi, ¿Cómo podemos estimular una mente 
científica? realitzat per l’Obra social “La Caixa”, Fecyt i Everis (2015) s’arriba a la mateixa 
premissa que en el present treball. Tot i que són estudis molt diferents, però pel fet de 
que són realitzats en un mateix perfil de la població (alumnat de secundària) es possible 
establir comparacions. Aquesta tendència es manté en els vuits àmbits geogràfics que 
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engloba l’estudi. Cal recordar que tant en l’univers d’estudi com en la població d’estudi, 
existeix paritat entre homes i dones. 

En l’anàlisi realitzada en funció del sexe, s’observa el fet comentat en l’anterior 
paràgraf. Elles són més constants i coherents  i ells mostren més dispersió i divergència 
en les respostes. En quasi totes les preguntes del qüestionari s’observa aquesta tendència, 
excepte en tres preguntes, en la 5, en la 12 i en la 14. En la pregunta 5 el sexe no influeix 
ja que en general els adolescents no tenen massa clar com definir ecologisme, en la 
pregunta 12, hi ha una concepció social que duu a pensar que els productes ecològics són 
més saludables que la resta i això queda palès en les respostes i la pregunta 14 és una 
pregunta de sí o no directa a l’enquestat. Aquí, el fet d’haver passat les enquestes 
personalment pot haver ajudat, ja que s’ha insistit molt en què fossin sincers, donat que 
sinó l’estudi perd valor. 

Els resultats de l’estudi qualitatiu refermen els mostrats tant als resultats 
quantitatius com als obtinguts en l’anàlisi de les respostes en funció del gènere, ja que el 
sexe condiciona el grau de sensibilització en les quatre perspectives analitzades: 

Bloc coneixements: Les dones representen el mig amb un 43% i l’alt amb un 30% 
mentre que els homes el baix amb un 44% i el mig amb un 26%. 

Bloc valoració: Les dones representen el molt alt  amb un 52% i l’alt amb un 29% 
i els homes l’alt amb un 46% i el mig amb un 30%. 

Bloc consum: Les dones representen l’alt amb un 47% i el mig amb un 32% i els 
homes mig amb un 40% i el baix amb un 36%.  

Bloc hàbits: Les dones representen el molt alt amb un 57% i l’alt i molt baix amb 
un 16% i els homes l’alt amb un 47% i el mig amb un 21%. És curiós que les dones estan 
en la mateixa proporció, en un 16% en l’alt i en el molt baix, pels comentaris posats en 
les enquestes això pot ser degut a que les noies que no volen reciclar ho tenen molt clar. 

La valoració i hàbits s’assemblen sobretot en el cas de les noies, la seva 
representació és similar. 

En la sensibilització general, les dones majoritàriament representen la categoria 
alt,  amb un 47% i l’altra meitat es reparteixen quasi equitativament entre la mig 25% i 
la molt alt 21%. Els homes estan majoritàriament en la categoria mig, en un 45%, seguit 
de la baix amb un 30% i només un 16% a la categoria alt. 

 

Taula 6.1.: Comparació entre dones i homes dels perfils de sensibilització.  

ALT MIG MOLT ALT ALT MOLT ALT
47% 43% 52% 47% 57%
MIG BAIX ALT MIG ALT
45% 44% 46% 40% 47%

SENSIBILITZACIÓ 
BLOC CONSUM

SENSIBILITZACIÓ 
BLOC HÀBITS

DONES

HOMES

SENSIBILITZACIÓ 
GENERAL 

SENSIBILITZACIÓ 
BLOC CONEIXEMENTS

QUALITATIU

SENSIBILITZACIÓ 
BLOC VALORACIÓ
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La figura mostra com tant en el general com en la sensibilització per a cadascun 
dels quatre blocs, les noies sempre es troben en un perfil o categoria per damunt dels 
nois. Per tant el gènere si que influeix, altres estudis educatius realitzats a secundària 
coincideixen amb que les noies són més rigoroses mentre que els nois són més fluctuants 
(Obra Social “La Caixa”, Fecyt i Everis, 2015). 

Aquestes respostes no es poden correlacionar amb les entrevistes realitzades al 
professorat de secundària ja que no s’ha realitzat cap qüestió relacionada amb el gènere. 

 

TIPOLOGIA DE CENTRE 

Al realitzar l’anàlisi per tipologies de centre, s’ha observat que el tipus d'escola, 
que en molts casos es troba estretament lligat al poder adquisitiu dels pares, sí que 
influeix en la predisposició a pagar més per un producte ecològic, és a dir, la naturalesa 
del centre afecta al consum. L’anàlisi de la tipologia de centre pretén establir de forma 
indirecta com el poder adquisitiu de la unitat familiar influeix en les percepcions i 
valoracions dels alumnes. Hi ha estudis previs que ja avancen les conclusions en estudis 
poblacionals d’edats més avançades (que són qui realment pren la decisió de que una 
unitat familiar prengui productes ecològics), segons els quals segueix existint una major 
proporció de classe mitjana – alta y alta entre els consumidors de productes ecològics 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014). Són aquests perfils 
els que conformen de forma majoritària les poblacions de les escoles privades, i per tant 
no és estrany que el major nombre d’alumnes (de forma proporcional) que estan 
disposats a pagar més per un producte etiquetat com ecològic es trobin en aquesta 
tipologia d’escoles. 

En relació amb el raonament de l’anterior paràgraf, referent a la predisposició a 
pagar més pels productes ecològics, el punt més baix es troba en l’alumnat que estudia 
en centres públics, comença a ascendir en l’alumnat que estudien en centres concertats i 
s’assoleix el màxim en l’alumnat que estudia en centres privats. Així doncs, l‘alumnat 
dels centres privats presenten una major predisposició a pagar més per un producte 
ecològic.  

Pel que fa a l’anàlisi dels coneixements, la tipologia d’escola influeix clarament, 
ja que s’analitzen les respostes d’aquest bloc. Es comparen les respostes de la pregunta 
4, 5 i 8, concretament la 4a. “l’ecologia és una disciplina científica”, la 5c. “l’ecologisme 
és un moviment polític i social” i la 8b. “ecològic, reciclable i reutilitzable no signifiquen 
el mateix”. 

A partir de tres preguntes del bloc coneixement s’analitzen les respostes de 
l’alumnat separant aquests en funció de la tipologia d’escola, per veure si algun grup 
destaca per damunt dels altres en quan a coneixements de la matèria. 

Del gràfic obtingut s’observa que l’alumnat dels centres privats, en un 18% 
encerta les tres respostes, mentre que els del públic i els del concertat l’encerten un  4%  
i un 3%, respectivament. Així doncs,  el gràfic sobre si condiciona o no els coneixements 
en funció de la naturalesa del centre segons si és tracta d’un centre públic, privat o 
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concertat en el grau de coneixement dels alumnes, a partir d’aquestes dades sembla ser 
que sí que pot influir 

 Seria convenient fer un estudi més exhaustiu i acurat amb percentatges 
equitatius de participació de les diferents tipologies de centres per afirmar o donar 
consistència a aquests resultats, ja que solament s’han analitzat tres preguntes de 
continguts i no s’ha trobat cap treball relacionat per poder corroborar aquests resultats. 

Aquestes respostes no es poden correlacionar amb les entrevistes realitzades als 
docents de secundària ja que no s’ha preguntat res relacionat amb la tipologia de centre 
i a més la major part del professorat enquestat treballa en centres públics. 

  

ESTUDIS EN FUNCIÓ DEL CURS 

Els alumnes es troben en unes edats en les que estan evolucionant ràpidament 
cap a un criteri propi, fruit del procés natural de maduració de l’ésser humà. És per 
aquest motiu que totes les variables mostren algun tipus d’evolució al llarg dels cursos, 
per tendir cap a una segregació de la mostra que es troba més alineada amb les dades de 
caracterització de la població obtingudes en altres estudis consultats als quals s’ha fet 
referència al llarg d’aquest capítol. 

És important constatar l’homogeneïtat amb la que els alumnes evolucionen en les 
respostes al llarg dels cursos en els diferents àmbits. Això indica que tant els factors 
externs com externs es troben alineats al llarg del territori. Molt probablement, fa 50 
anys, les dificultats a l’accés en la informació generaven moltes més singularitats en les 
evolucions al llarg del territori, donant lloc a caracteritzacions més clarament 
identificables de la població en funció de l’àmbit territorial en el que desenvolupaven el 
seu creixement. Actualment, i gràcies a estudis com el present, es constata la igualtat en 
el desenvolupament dels alumnes. 
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6.1 Discussió dels resultats qualitatius  

En aquesta part de l’estudi ja s’ha explicat a l’apartat de metodologia que s’assigna 
una valoració numèrica a les respostes a fi de poder unificar els resultats dels blocs i 
parametritzar-los en una escala que va des de molt baix a molt alt. Es repassen els quatre 
blocs i posteriorment es tracta el nivell de sensibilització general, que està influenciat 
pels quatre blocs diferenciats: coneixements, valoració, consum i hàbits. 

 

CONEIXEMENTS 

Amb la informació analitzada, i focalitzada en ecologia vers ecologisme, els 
percentatges obtinguts en el bloc coneixements són relativament baixos, ja que només 
una quarta part de l’alumnat sap que és l’ecologia. El terme ecologia és un concepte 
curricular i per tant s’explica i s’ensenya a l’escola. Té sentit que l’alumnat conegui més 
el terme ecologia que ecologisme, ja que l’ecologisme no és un concepte curricular, sols 
una cinquena part de l’alumnat enquestat té clar que és l’ecologisme. 

Al comparar resultats amb les entrevistes al professorat, s’observa que una part 
del professorat afirma que explica i ensenya aquestes diferències en la seva matèria,  i 
una altra part dels docents no, donat que no és curricular. Així doncs, solament un 20% 
de l’alumnat enquestat saben que és l’ecologisme, el 80% restant no ho saben.  

Ja s’ha comentat que l’alumnat coneix millor el concepte ecologia que ecologisme, 
els resultats obtinguts mostren que les dones ho tenen més clar que els homes, tot i així, 
en ambdós casos el coneixement augmenta amb els cursos.  

Els adolescents que creuen que l’ecologia i/o l’ecologisme és una manera de viure, 
estan disposats a pagar més per un producte ecològic, per tant, influeix en la seva 
valoració i consum doncs tenen intenció de pagar més per un producte ecològic. Els 
alumnes que creuen que l'ecologisme és un moviment polític i social, consideren que els 
productes etiquetats com ecològics són més saludables. Amb el pas dels cursos no canvia 
aquest percepció, el curs no influeix en la seva percepció.  

Els alumnes que no saben què són els productes ecològics, no estan disposats a 
pagar més, per tant, el desconeixement du a no voler pagar més. 

Reciclar actualment no influeix en el fet de pensar que l'ecologia és una forma de 
viure i viceversa, el fet de creure que l’ecologia és una manera de viure, no implica que 
reciclin. 

Conforme es progressa acadèmicament els coneixements augmenten 
exponencialment. Això és corrobora amb el grau de sensibilització pel bloc 
coneixements. Aquest grau de sensibilització va estretament lligat a l’augment del nivell 
acadèmic. Així doncs, a mesura que es van adquirint coneixements, augmenta el nivell 
de sensibilització de l’alumnat. 

Segons els resultats obtinguts en el bloc de coneixements de tota la mostra 
estudiada, -concretament de les preguntes 1, 2, 4 i 5-, un 54% de l’alumnat respon que 
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ecologia i ecologisme són coses diferents. Un 18% diu que sabria explicar que és cada 
cosa, mentre que un 17% manifesta que sabria explicar que és l’ecologia i sols un 2% que 
sabria explicar que és l’ecologisme. Al preguntar que dirien que és l’ecologia, un 24% 
responen que és una disciplina científica (per tant, sols un 24% sap definir ecologia, i 
tenint en compte que la resposta estava escrita...) i al preguntar que és l’ecologisme un 
19% respon que és un moviment polític i social, així doncs una quarta part de l’alumnat 
sap que és l’ecologia i una cinquena part dels enquestats saben que és l’ecologisme. Així, 
l’alumnat coneix millor el concepte ecologia que ecologisme, la qual cosa es correlaciona 
amb els continguts curriculars, i els resultats obtinguts mostren que les dones tenen uns 
coneixements més precisos que els homes, tot i així, en ambdós casos el coneixement 
augmenta amb els cursos.  

Observant detingudament les respostes de la pregunta 5, “Què diries que és 
l’ecologisme?”, queda reflectit que l’alumnat no ho sap o no té clar que és l’ecologisme, 
només un percentatge inferior al 20% en el total de Catalunya, ho tenen molt clar. 

A mesura que s’augmenta de curs, el percentatge de respostes “no sé que és 
l’ecologia” i “no sé que és l’ecologisme” disminueix. Aquesta tendència s’ha analitzat per 
separat i continua sent descendent però en el cas de les noies és més marcada que en el 
cas dels homes. Tot i així, el desconeixement més gran està en l’ecologisme, doncs a segon 
de batxillerat el percentatge de no ho sé és més elevat que quan se’ls pregunta als 
adolescents si saben que és l’ecologia.  I de fet, a mesura que s’augmenta de curs, 
augmenta el pensament de que l’ecologisme és una manera de viure, especialment en el 
grup adolescent femení. 

Els adolescents que creuen que l’ecologia i/o l’ecologisme és una manera de viure, 
estan disposats a pagar més per un producte ecològic, consolidant el compromís d’aquest 
sector de la població a aquest nivell. 

Els alumnes que creuen que l'ecologisme és un moviment polític i social, 
consideren que els productes etiquetats com ecològics són més saludables. Amb el pas 
dels cursos no canvia la percepció, el curs no influeix en la seva percepció, així doncs, 
aquest grup incorpora aquesta filosofia a edats més tempranes del que caldria esperar si 
es fes arrel de l’explicació dels primers fonaments polític si socials que tenen lloc a 
mitjans del segle XX. Per tant, és un coneixement que amb una certesa gairebé 
complerta, s’incorpora a la unitat familiar. 

En la pregunta 6, “Què són els productes ecològics?”, coincideixen en que són 
productes que contribueixen en la protecció del medi ambient i en que no fan servir 
adobs químics ni pesticides i sorprenentment només un 3% diuen que són productes de 
proximitat.  

Les noies responen que saben que són els productes ecològics en un percentatge 
més al que els nois, per tant el sexe importa en la resposta de si saben que són o no els 
productes ecològics. Al comparar nois i noies, elles presenten uns valors una mica més 
alts de coneixements dels productes ecològics respecte els adolescents nois. Els que no 
saben que són els productes ecològics, no estan disposats a pagar de més per un producte 
etiquetat com ecològic.  
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En la pregunta 8, un 60% tenen clar que ecològic, reutilitzable i reciclable no 
significa el mateix.  

Després de relacionar els coneixements amb els hàbits i veure que en general 
aquests si estan influenciats, en el cas concret de pensar que l’ecologia és una manera de 
viure i reciclar a casa, s’observa que no existeix cap relació. 

De l’anàlisi qualitativa de l’evolució del bloc coneixements, se n’obté que en els 
grups baix i molt baix la tendència és decreixent, el grup mig, no presenta una tendència 
tan marcada però també acaba disminuint. Per als perfils categoritzats com a molt alt i 
alt, apareix una tendència ascendent dels coneixements a mida que es progressa 
acadèmicament. 

De les entrevistes realitzades al professorat, els docents consideren que els 
coneixements de l’alumnat es troben en el perfil mig, mentre que el resultat de les 
enquestes mostren que es troben en  l’alt. Aquí, cal tenir present que el professorat parla 
en general i que en les entrevistes el fet d’augmentar de curs juga a favor, doncs el 
coneixement augmenta i fa pujar la mitjana i per tant s’arriba a assolir el perfil alt. 

Com cabria esperar, l’aprenentatge als instituts, sí que afecta, principalment, als 
coneixements. Tant en l’anàlisi quantitativa com en la qualitativa, s’observa que si 
existeix diferència entre 1r d’ESO i 2n de batxillerat pel que fa als continguts, aquest 
coneixement augmenta a mesura que es van superant els diferents cursos acadèmics, per 
tant, l’alumnat any rere any va adquirint nous conceptes i coneixements. 

 

VALORACIÓ 

L’alumnat que “no sap si un producte etiquetat com ecològic és més saludable que 
un que no està etiquetat” i els que “no troba que els ecològics siguin més saludables que 
la resta”, estan disposats en una tercera part de la població a pagar més per un producte 
ecològic, la qual cosa denota una percepció de valor afegit més enllà del camp del 
saludable. També es constata que la tendència a la incertesa sobre la intenció de pagar 
més per un producte ecològic es va reduint amb l’edat. 

Independentment del motiu pel qual els alumnes consideren que “un producte 
etiquetat com ecològic és més saludable que un no etiquetat com ecològic”, la seva 
intenció de despesa és molt semblant. 

En aquells grups que tenen més alumnes que de partida estan disposats a pagar 
fins un 50% pels productes ecològics, a mesura que passen els cursos la major 
consciència econòmica i la percepció del valor dels diners, no els compensa el major grau 
en el coneixement de les virtuts que els fan pensar que els productes ecològics són millors 
o més saludables i respectuosos amb el medi ambient, i redueixen notablement la seva 
intenció de despesa, apropant-se majorment també cap a pagar fins un 10% més per un 
producte ecològic, que és on sembla que tendeixen a convergir la major part dels 
alumnes.  
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Després d’analitzar si els que creuen que els etiquetats com ecològics són més 
saludables estan disposats a pagar més per un producte ecològic, es conclou que el fet pel 
qual un alumne considera per quin motiu un producte etiquetat com ecològic és més 
saludable, no influeix en la seva intenció de despesa. Aleshores, la resposta de què són 
més saludables és “sí”, independentment del motiu que se’ls doni. No existeix cap 
raonament específic per dir que són més saludables, simplement tenen aquesta 
preconcepte. 

Els que no saben si els productes ecològics són més saludables, li resten valor 
afegit, i aquest alumnat com a consumidor mostra molta menys intencionalitat en fer 
una major despesa per comprar un producte etiquetat com ecològic. 

Les noies creuen per damunt dels nois que els productes etiquetats com ecològics 
són més saludables i més respectuosos amb el medi ambient, i aquesta percepció 
augmenta a mesura que es van superant els cursos. En el cas dels nois en canvi, no tenen 
aquesta consideració tan marcada, el curs no influeix de manera significativa en que 
augmenti la seva percepció, i s’observa només una lleu tendència a l’augment de la relació 
amb el pas dels cursos acadèmics. Aquí també es demostra el que ja s’ha comentat que 
en aquestes respostes les noies són més perseverants i els nois més oscil·lants. 

En l’evolució de la sensibilització pel bloc valoració, l’alumnat principalment es 
troba en els perfils alt i molt alt, aquest presenta una tendència clarament a l’alça, tot i 
que ja és parteix de valors alts de des del primer curs de l’etapa d’ESO, passa del 78% al 
86% aproximadament a segon de batxillerat, per tant la pujada no és tant acusada com 
en el cas dels coneixements. 

Aquestes respostes no es poden correlacionar amb les entrevistes realitzades als 
docents de secundària ja que no se’ls ha preguntat directament la valoració que en fa o 
en té l’alumnat.  

 

CONSUM 

La majoria d’estudis (Baròmetre, 2012; Baròmetre, 2015) coincideixen en què la 
preocupació social per la salut és el primer motiu per iniciar-se en el consum d’aquests 
productes, així com per continuar fent-ho. Són productes que es perceben com a més 
naturals i de major qualitat. Al comparar els resultats d’aquests altres estudis previs 
realitzats a població més adulta, s’observa que en la pregunta en la qual es demana 
“Quina diferència diries que hi ha entre els productes etiquetats com ecològics i els 
productes que no tenen l’etiqueta de què són ecològics?”, en un 58% l’alumnat respon 
que els etiquetats com ecològics són més saludables i respectuosos amb el medi ambient, 
per tant els resultats coincideixen amb els dels altres estudis realitzats (Descombes et al. 
2006; Ecological, 2016a).  

L’augment del grau del bloc consum amb el progrés escolar, està clar, però el 
pendent de la funció polinòmica no és tant acusat (va d’un 48 al 65% aproximadament) 
com ho era per exemple en el cas del bloc coneixements que va d’un 20% a un 65% 
aproximadament. Així el grau de sensibilització global de l’alumnat de secundària parteix 
d’un 60% a primer d’ESO, assolint un 82% a segon de Batxillerat.  
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Que la intenció de despesa d’aquells que són consumidors habituals de productes 
ecològics sigui més elevada que dels que no en són consumidors, pot ser degut, a que a 
banda de ser-ne consumidors, a casa són ben vistos i tenen una concepció favorable sobre 
aquests productes, cosa que els duu a assumir que mengen productes ecològics per algun 
motiu que els impacta o atrau positivament i que genera aquesta intenció futura de major 
despesa. 

La reflexió més significativa es dóna en la relació directament inversa entre els 
alumnes que “en consumeixen a vegades” i els que “no ho saben”. Referent al petit 
percentatge que a batxillerat manifesta que no sap si consumeix productes ecològics, 
costa creure que un alumne de segon de batxillerat no sàpiga que és un producte ecològic 
o si en consumeix, o com a mínim que no sàpiga reconèixer  l’etiquetatge. Aquest fet molt 
probablement es més degut a una manca d’implicació en el procés de compra i/o 
manipulació dels mateixos productes que es consumeixen que no pas en el mateix 
desconeixement del producte. 

Si es desconeix que és un producte ecològic, la intenció a pagar més costa, pel fet 
de no haver-hi una forta justificació al darrere. D’aquests que no saben que és, però que 
en pagarien fins un 10%, el més probable és que aquesta sensibilitat econòmica no estigui 
tan lligada al fet de tractar-se d’un producte ecològic, sinó perquè és un producte 
diferent, i per tant, se li atribueix un valor afegit que cal reconèixer, però dins d’uns 
límits. 

No hi ha una relació destacada entre els alumnes que pagarien més per un 
ecològic i els que reciclen a casa, i la tendència és molt semblant i només s’ajusta amb els 
anys per convergir al nivell de l’entorn del 80%, ja sigui pujant o baixant lleugerament al 
llarg dels cursos, segons quin sigui el punt de partida. Tanmateix, els que pagarien de 
més per un producte etiquetat com ecològic, són els que  diuen que reciclaran en un futur. 
No obstant, aquells que “no estan disposats a pagar més per un producte ecològic”, a 
priori podria semblar que són aquells que són menys receptius a reciclar, i de fet les xifres 
ho corroboren, però no en un percentatge tan significatiu com es podria esperar, ja que 
la meitat pensa reciclar al futur. 

Tal i com mostren els resultats, l’alumnat dels centres privats presenten una 
major predisposició a pagar més per un producte ecològic, tot i que l’anàlisi ha permès 
veure que amb l’edat la predisposició a pagar fins un 50% més per un producte ecològic 
va disminuint fins quasi desaparèixer, i augmenta i és manté a l’alça i constant la d’estar 
disposat a pagar-ne fins un 10% més. Així doncs, sí que estan disposats a pagar-ne més, 
però la consciència econòmica que es va adquirint amb l’edat fa que no estiguin disposats 
a pagar-ne un 50% més, però si fins a un 10% més. Per tant, els consumidors regulars i 
habituals, estan disposats a pagar una mica més, però no fins a un 50% de més per un 
producte ecològic. 

Analitzant les dades obtingudes entre consum i disposició a pagar, queda clara 
una estreta relació entre el consum actual de productes ecològics i la intenció a pagar-ne 
més. La intenció de despesa d’aquells que són consumidors habituals de productes 
ecològics és més elevada que dels que no en són consumidors. A l’augmentar el curs, pel 
que fa al consum, augmenta el “de vegades” i disminueix el “no ho sé”, mentre que el 
“sempre” i el “mai” quasi no varien. 
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A l’equiparar els resultats del present estudi amb els resultats del Baròmetre de 
percepció i consum dels productes ecològics a Catalunya (2012 i 2015) i amb El perfil 
ambiental de España (2015) i El consumidor ecológico en España (2016a), tots 
coincideixen en que el consum a Catalunya i a Espanya de productes ecològics és 
ocasional, en el present estudi, un 7% de l’alumnat diu que sempre consumeix productes 
ecològics enfront del 73% que diu que en consumeix a vegades. Segons el baròmetre 
català, el perfil del comprador de productes ecològics es desdibuixa, si bé es cert que un 
tret distintiu és el nivell alt d’estudis, això coincideix amb la influència del nivell d’estudis 
dels pares sobre les dades obtingudes en l’estudi objecte d’aquesta tesi. Les raons 
principals de compra que s’addueix per pagar aquest sobrepreu és per motius de salut, 
aquí convergeixen els diferents estudis. Finalment els diferents treballs coincideixen en 
que la població catalana que ha sentit parlar dels aliments ecològics els identifica com a 
productes que respecten el medi ambient i lliures de pesticides. En el Baròmetre català 
es pregunta als pares si estarien disposats a pagar de més perquè els seus fills 
consumissin productes ecològics a l’escola, aquí s’observa que els resultats són 
equiparables, inclús més positius els obtinguts en l’alumnat, en l’opinió de si estarien 
disposats a pagar de més per un producte ecològic. Igual que l’alumnat de batxillerat ja 
no està disposat a pagar-ne fins un 50%, els adults enquestats que acceptarien pagar un 
sobrepreu amb el transcurs dels anys va disminuint (comparant baròmetre 2012 i 2015). 
Els principals motius pels quals es trien els productes ecològics és per salut. Són 
productes que es perceben més naturals i de més qualitat. L’absència de productes 
químics de síntesis son les principals motivacions pel al seu consum (Ecological, 2016a). 
L’alumnat al escriure en els apartats oberts de les preguntes donaven els mateixos 
arguments que es donen en aquests estudis de mercat esmentats. 

 
Quan es pregunta sobre el consum de productes ecològics, la resposta majoritària 

és “a vegades” amb un 73% dels enquestats. D’aquests, sols un 9% pagarien “un 50% de 
més per un producte etiquetat com ecològic”, i fins un 45% en pagarien “un 10% més”, i 
un 22% restant diuen que no estan disposats a pagar més i el 25% restant que no ho sap.  

Així, els que afirmen que sempre en consumeixen, queda clara la seva afinitat per 
aquests productes, així com el compromís econòmic que comporta, essent l’únic grup 
que està disposat a “pagar fins un 50% més per un producte ecològic”, però és curiós que 
d’aquests, només un 29% en pagaria un 50% de més per un producte ecològic, un 38% 
en pagaria fins a un 10% i encara un 12% no està disposat a pagar de més per un producte 
etiquetat com ecològic, a banda del 21% que directament diu que no ho sap. 

A l’analitzar els que “no saben si en consumeixen”, la meitat “no saben” si es 
gastaran més diners per obtenir productes ecològics, i una quarta part “no estan 
disposats a gastar més”, és a dir, el 75% no pagaria més per un producte ecològic. Aquesta 
segregació va migrant de forma progressiva entre els que mai els consumeixen i els que 
ho fan de vegades, fins finalitzar en l’altre extrem de la mostra, així, els que “sempre els 
consumeixen”, en que dues terceres parts estan disposades a “pagar més per un producte 
ecològic” i, en concret, prop d’un terç de la població total estaria disposada a “pagar-ne 
fins un 50% més”. 

Els alumnes que “a vegades consumeixen productes ecològics”, mostren una clara 
tendència ascendent en la seva intenció de pagar més per un producte ecològic. Resulta 
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significatiu que si bé la tendència positiva a pagar fins un 10% és progressiva amb els 
cursos, la intenció a pagar fins un 50% roman relativament constant al llarg dels anys. 
L’increment en la intenció de pagar, es compensa per una disminució progressiva i 
acusada del nombre d’individus de la mostra que no estan disposats a pagar més, i d’una 
disminució més laxa d’aquells que no ho saben.  

Els que “mai consumeixen productes ecològics” són un grup que mostra una 
dispersió considerable, és probable que la manca d’informació generi molts dubtes i sigui 
difícil prendre una decisió. Tot i això, a mesura que avancen els cursos (tret del canvi que 
hi ha a segon de batxillerat), els que no ho saben van disminuint de forma molt notòria, 
i s’aprecia una tendència a establir-se en dos punts, o no pagar més, o pagar com a molt 
un 10% per un producte ecològic. Pagar fins un 50% és un criteri que va minvant amb els 
anys.  

En grup dels que “no saben si consumeixen productes ecològics”, amb els anys, 
van minvant, i la intenció a no saber si pagaran més també es redueix. Disminueix la 
intenció de no pagar i ambdues es compensen amb pagar més, en concret fins un 10%. 
La intenció a “pagar fins un 50% més” roman relativament constant, sempre per sota del 
10%.  

Per tant, els que no consumeixen mai productes ecològics i els que no saben si els 
consumeixen, o no estan disposats a pagar més o com a molt fins a un 10%. 

L’alumnat que “no sap si en consumeix” amb el pas dels cursos mostra una 
tendència que va directament cap a la indiferència i la incertesa. D’aquesta manera, es 
considera que el grau de desconeixement, i molt probablement de manca d’informació 
deguda a la falta d’interès, fa que es generi un clar sentiment d’indiferència que augmenta 
amb l’edat.  

Novament, però disminueix notablement la intenció de triar abans un no 
ecològic, en aquest cas, descartant-lo per complert a la població de segon de batxillerat. 

El resultat de les tendències recollides dels cursos, s’observa que amb el pas dels 
cursos la tendència a no saber-ho disminueix, es descarta cada cop més escollir un 
producte no etiquetat com ecològic abans que un etiquetat com ecològic, sobretot si 
actualment no es tenen inputs diaris de la seva existència o no es veuen com un element 
quotidià. Això deixa entreveure que molt probablement, a falta de criteri propi en base a 
la pròpia experiència, la informació que arriba amb el pas dels anys als alumnes els porti 
a pensar que un producte ecològic és millor que un no ecològic. Tanmateix, a major 
consum, major tendència a triar un producte ecològic, especialment amb l’augment 
d’edat. 

A mesura que augmenta el nivell acadèmic de l’alumne, augmenta la percepció de 
què els productes etiquetats com ecològics són més saludables i respectuosos amb el 
medi ambient. Aquesta percepció fa que cada cop estiguin més disposats a pagar-ne fins 
un 10% més. Per contra, la tendència a pensar que depèn de cada tipus de producte 
disminueix conforme augmenta el pla d’estudis. 



 

308 

 

L’alumnat que pensa que els “no etiquetats com ecològics són millors”, no tenen 
cap intenció de pagar més, de fet amb el pas dels anys aquesta intenció disminueix, tenen 
molt clar que no volen pagar més.  

La intenció de pagar fins un 50% més per un producte ecològic disminueix també 
amb l’edat, molt probablement, com ja s’ha considerat en els altres casos, motivada per 
la major consciència econòmica. 

La tendència de l’evolució de la sensibilització pel bloc consum no està clara, no 
obstant, en les categories alt i molt alt, aquesta tendència és ascendent, per tant 
d’aquesta anàlisi se n’extreu que a mesura que els adolescents van pujant de curs, la 
sensibilització cap al consum també augmenta progressivament. 

Així el grau de sensibilització global de l’alumnat de secundària parteix d’un 60% 
a primer d’ESO, assolint un 82% a segon de Batxillerat. 

Analitzant les dades obtingudes entre consum i disposició a pagar, queda clara 
una estreta relació entre el consum actual de productes ecològics i la intenció a pagar-ne 
més. La intenció de despesa d’aquells que són consumidors habituals de productes 
ecològics és més elevada que dels que no en són consumidors. A l’augmentar el curs, pel 
que fa al consum, augmenta el “de vegades” i disminueix el “no ho sé”, mentre que el 
“sempre” i el “mai” quasi no varien. 

 

HÀBITS 

Els hàbits no semblen anar gaire relacionats amb el curs, doncs apareixen 
màxims a qualsevol curs, tanmateix en el cas dels grups alt i molt alt sembla que 
augmenta una mica la sensibilització pels hàbits a mida que s’augmenta de curs. Així, es 
pot dir que la tendència en els hàbits no varia gaire, va creixent solidàriament amb el pas 
dels cursos, i, entre àmbits no s’observen diferències significatives. 

Al preguntar si reciclen, l’alumnat d’arreu de Catalunya respon en un 76% que sí 
que ho fan i un 24% diuen que no. Però potser el més enriquidor i interessant -pel fet de 
que es desconeixia- d’aquest bloc és quan se’ls pregunta el motiu pel qual reciclen. En 
aquest moment apareix una dispersió de respostes, en els municipis on es realitza la 
recollida selectiva “Porta a porta”23 o bé l’ajuntament obliga, l’alumnat respon sense 
embuts i es queixa en el moment de respondre el qüestionari que ho fa per obligació en 
un 7%. Un 35% manifesta que ho fa “per cuidar el medi ambient”, un 22% diu que “no 
recicla”, que més o menys concorda amb el percentatge que anteriorment ha dit que no 
reciclava en la pregunta anterior a aquesta. Un 1% diu que ho fa “perquè està de moda”, 
però l’altre part important diuen que ho fan “perquè s’ha de fer” en un 18% i “per costum” 
l’altre 16%. Per tant, tant si ho fan per cuidar el medi ambient, com si és perquè s’ha de 
fer o per costum, tenen clar que cal fer-ho i que ho seguiran fent en un futur. 

La reflexió de l’anàlisi du a què l’hàbit ve de casa i de l’entorn més proper, aquest 
es consolida des de petits, en l’etapa d’educació primària, a secundària ja és més 

                                                            
23 Oficina de Comunicació i Premsa (2013). Segons l’Agència de Residus de Catalunya (ARC, 2016), el sistema de 
recollida porta a porta té el mateix cost que la recollida en contenidors. 
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complicat, en general ja és massa tard donat que cadascú ja té la seva personalitat, les 
seves conviccions... En aquesta línia, el propi alumnat de diferents centres que respon 
que recicla a casa, al pregunta’ls perquè a secundària no reciclen, manifesta en paraules 
textuals que: “el professorat de primària eren més exigents amb el reciclatge i que per 
aquest motiu reciclaven més a l’escola”, tanmateix diuen que a casa si que ho fan perquè 
ho han fet sempre i estan acostumats. 

Amb l'edat hi ha més consistència respecte a l'hàbit actual i la intenció en el futur, 
molt probablement degut a que un alumne de segon de batxillerat està més a prop 
d'independitzar-se que un de primer d’ESO. 

Si l’hàbit de reciclar es sosté en el temps, la intenció de reciclar es va consolidant. 
Al parlar amb l’alumnat i les entrevistes del professorat recolzen aquest enunciat, de 
manera que els que reciclen per convicció o costum argumenten millor els motius pels 
quals fer-ho. Per tant, l’hàbit, sostingut en el temps, fa que la intenció de reciclar cada 
cop sigui més ferma i generi la intenció de seguir fent-ho en un futur. 

Cal mirar bé què es produeix, com es produeix, quant es produeix, com i quant es 
consumeix i que se’n fa després. La solució sembla molt complicada quan es planteja des 
de la perspectiva del model de consum esmentat. Però la natura mostra un camí 
alternatiu, ben senzill: no desaprofita res. O més ben dit ho aprofita tot. El residu d’uns 
és la vida d’altres. El reciclatge és el punt d’equilibri dels ecosistemes que garanteix un 
ús racional dels recursos entre diferents poblacions[51]. I aquesta idea tan senzilla -i sàvia 
alhora- és la que cal transmetre i ensenyar als alumnes per tal de que l’incorporin en els 
seus hàbits quotidians, encara que sigui incorporada com un costum.  

Més enllà de la satisfacció moral que pugui produir reciclar, els ciutadans han de 
consolidar uns hàbits de separació correcta de residus (IDESCAT, 2013). Segons dades 
de l’IDESCAT, 122 kg/persona/any representen el percentatge d’impropis (residus 
abocats en contenidors inapropiats). 

Si des dels centres es promou el reciclatge, la causa només pot ser que els hàbits 
que aprenen a casa no van en consonància amb els que es promouen des dels centres 
escolars: “els hàbits no s’aprenen a l’aula, sinó a la vida”. 

 
S’ha analitzat si existeix algun vincle directe entre l’hàbit present de reciclar i la 

intenció futura de seguir amb aquest costum. Els que reciclen actualment són un 75%, 
d’aquests un 74% diuen que reciclaran quan s’independitzin, per tant no hi ha diferència. 
Dels que actualment no reciclen, que són un 24%, sols un 23% tenen intenció de fer-ho. 
Gran part d’aquests joves que actualment no reciclen però que manifesten que en un 
futur ho faran, argumenten dient que a casa seva no reciclen perquè a casa no volen o bé 
no els ho deixen fer, però que ells creuen que s’ha de fer i que per tant quan tinguin opció 
a fer-ho ho faran.  

Dels que actualment reciclen, seguiran en un futur, segons els resultats obtinguts 
sembla que en  general existeix una predisposició a reciclar en un futur (60% sí, 30% no 
i 10% indecisos), així en més d’un 50% en aquests moments creuen que en un futur 
reciclaran. Al realitzar una comparativa on es segreguen els sexes, resulta que la intenció 
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de reciclar en un futur és major en les dones que en els homes, tant si avui reciclen a casa 
com si no ho fan.  

D’això se’n pot extreure que qui avui no recicla i creu que no reciclarà al futur, ho 
manté amb l'edat. Per contra, qui no recicla actualment, però no té la seguretat de si ho 
farà al futur, amb l'edat té tendència a la intenció de reciclar un cop independitzat. 

L’alumnat que el motiu pel qual recicla és “per cuidar el medi ambient”, quan 
s’independitzin un 84% diu que continuarà reciclant. Del que recicla “per obligació”, un 
42% continuaran reciclant, dels que ho fan “perquè s’ha de fer” un 71% i dels que ho fan 
“per costum”, també en un 69%, per tant, tant fa si és per costum adquirit com per 
conscienciació, l’alumnat pertanyent a aquest grup està disposat a reciclar en un futur. 

A l’analitzar com influeix el motiu pel qual recicles en la decisió de sí o no reciclar 
quan t’independitzis, s’observa que l’alumnat està repartit de forma bastant equitativa 
entre dos grups: els que ho fan de manera voluntària per cuidar el medi ambient i els que 
ho fan per imposició (per costum, perquè s’ha de fer i per obligació), amb la intenció de 
reciclar al futur.  Això dóna peu a la reflexió i fa considerar que es probable que valgui la 
pena refermar l’explicació del motiu principal pel qual es recicla, perquè si bé l’hàbit 
sostingut en el temps genera la intenció del futur, és molt probable que si hi ha una base 
raonada aquest sigui més perpetuable. 

Els que reciclen “per obligació” en la tendència en els cursos “apareix un petit 
efecte rebot” que podria ser degut a la imposició. Els que reciclen “per cuidar el medi 
ambient”, s’observa una clara i marcada tendència creixent cap a la predisposició cada 
cop més a seguir reciclant. Els que ho fan perquè “s’ha de fer” i els que ho fan “per 
costum” segueixen patrons molt semblants, ho seguiran fent, la tendència puja molt 
lleument. De les respostes d’aquest dos grups podem corroborar que l’hàbit, sostingut en 
el temps, fa que la intenció de reciclar cada cop sigui més ferma. 

Al preguntar si quan s’independitzin i tinguin casa pròpia reciclaran, un 61% 
afirma que sí, un 10% diu que no i un 29% diu que encara no ho sap, alguns dels motius 
dels que diuen que no ho saben són perquè encara falta molt de temps i no ho sé, però 
l’altra resposta que a l’autora li ha semblat curiosa per part de diferents alumnes de 
diferents àmbits, és que no saben si reciclaran, i això depèn de les dimensions del seu 
futur habitatge, en funció de si hi caben o no els contenidors predestinats a la separació 
de residus... 

Entre homes i dones no hi ha diferències significatives a destacar, el que si que és 
manté és que les dones són més perseverants, quan comencen una cosa la continuen, 
com diu la meva mare “qui ho fa des del néixer, no ho deixa”. 

L’evolució de la sensibilització pel bloc hàbits presenta una lleu tendència 
creixent en el grup alt i molt alt. Entre àmbits però, no s’observen diferències 
significatives.  

En els hàbits, no existeix cap relació en el fet de pensar que l’ecologia és una 
manera de viure i reciclar a casa.  
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COMPARACIÓ ENTRE BLOCS 

De l’estudi qualitatiu s’obté que els coneixements influeixen en la manera com es 
comporten i actuen els adolescents respecte a qüestions de reciclatge. 

Tenir hàbits facilita la predisposició a voler consumir productes ecològics i 
viceversa, el consumidor, ja sigui habitual o ocasional de productes ecològics, té una 
predisposició a reciclar. 

Tenir una implicació en el reciclatge i per tant conducta o consciència 
mediambiental, fa que la valoració sigui més bona, en els comentaris dels alumnes i en 
les entrevistes del professorat, es recull que en aquests casos, els arguments per defensar 
la protecció del medi ambient i aquesta cultura ecològica són més sòlids. 

Els consumidors habituals de productes ecològics tenen una millor valoració 
d’aquests que no pas la resta que no en son consumidors habituals. Això pot ser degut a 
que a casa són ben vistos i per tant l’alumnat els valora positivament. 

En la comparació entre blocs s’observa que tots estan interrelacionats, uns 
influeixen sobre els altres i viceversa. 

 

GRAU DE SENSIBILITZACIÓ, ESTUDI PERFILS QUALITATIUS 

A l’observar el nivell de sensibilització general, és a dir per al total de Catalunya, 
representa un 46% i es troba en la categoria alt. La molt alt en un 19%, la mig un 27%, la 
baix un 8% i la molt baix només un 1%. Observant per àmbits no existeixen grans 
diferències, es pot dir que tot el triangle català segueix la mateixa tendència. 

A l’analitzar el grau de sensibilització en el grup baix i molt baix, aquests 
representen un percentatge molt petit de la població d’estudi que a més, disminueix a 
mesura que s’augmenta de curs.  

El grau de sensibilització en el perfil mig en general els percentatges són el doble 
que el dels perfils baixos, i igualment s’observa la tendència descendent a mesura que 
s’augmenta de curs.  

En la sensibilització del perfil alt i molt alt, els percentatges representen la 
majoria de la mostra. En aquests s’observa una tendència ascendent a mida que 
s’augmenta de curs.  

En el bloc coneixements és on aquest augment és més considerable, ja que parteix 
d’un 20% a primer d’ESO i a batxillerat passa del 60%. En la resta de blocs aquest ascens 
és més lax. 

 

EVOLUCIÓ DEL GRAU DE SENSIBILITZACIÓ 

A l’analitzar les dades obtingudes dels perfils qualitatius, i relacionant-les amb 
els àmbits territorials i amb tots els cursos estudiats, s’observa que, existeix una 
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tendència generalitzada on el grau de sensibilització augmenta a mesura que també ho 
fa el nivell acadèmic per als grups alt i molt alt, mentre que en el baix descendeix, per 
tant, la sensibilització va estretament lligada al pas dels cursos acadèmics. El grau de 
sensibilització general, augmenta conforme s’avança en el pla d’estudis. 

Dels resultats s’obté que el grau de sensibilització general entre nois i noies és 
diferent, les noies es troben en un 47% en el perfil alt, mentre que els nois es troben al 
perfil mig en un 45%. En els tots els casos, les noies estan representades en un 
percentatge similar al dels nois, però elles sempre es troben en una categoria superior. 

Finalment la comparació entre blocs de l’estudi qualitatiu, permet veure quins 
conceptes i coneixements influeixen en els altres. El grau de coneixement influeix en la 
valoració, en el consum i en els hàbits, els hàbits influeixen en el consum i en la valoració. 
I la valoració i el consum són recíprocs. 

 

DISCUSSIÓ RESULTATS ENTREVISTES 

De les entrevistes realitzades al professorat se n’extreuen alguns comentaris 
interessants donat que concorden amb els resultats obtinguts en l’anàlisi quantitativa i 
qualitativa.   

Els hàbits cal integrar-los des de petits, perquè ja sigui per costum, perquè s’ha 
de fer o per obligació, l’alumnat que recicla des de petit ho continua fent i manifesta que 
ho continuarà fent en un futur.  

L’hàbit ve de casa, tot i que a la primària es pot modelar, ensenyar... si a casa no 
es practica no serveix de res. Si des dels centres es promou el reciclatge, la causa només 
pot ser que els hàbits que aprenen a casa no van en consonància amb els que es promouen 
des dels centres escolars: “els hàbits no s’aprenen a l’aula sinó a la vida”. 

El professorat afirma que l’hàbit de reciclar no es genera ni s’adquireix a 
secundària, és genera des de petits, des de casa,  “els hàbits no s’aprenen a l’aula sinó a 
la vida”.  

La gran majoria de docents coincideixen en què cal treballar molt més des dels 
centres principalment de primària, però continuar la feina a secundària, amb la 
involucració d’alumnes, famílies, docents i PAS, ja que queda palès que els hàbits a casa 
influeixen molt en què l’alumnat recicli i mantingui la intenció de reciclar en un futur.  

En les entrevistes del professorat, alguns dels professors amb més experiència, 
comenten que conceptes o bones pràctiques que han ensenyat als alumnes a secundària, 
aquests no ho van aplicar en aquell moment, però, que al retrobar-los al cap d’uns anys 
- ja fora de l’etapa de la pubertat-, havien pres consciència i havien vist que allò que se’ls 
havia ensenyat a l’aula prenia sentit i valia la pena fer-ho per respectar el medi ambient.  

Per tant, encara que els factors externs influeixen molt i en la majoria de casos 
serà complicat canviar-los, sempre cal treballar perquè sempre hi ha alumnes en els quals 
aquest aprenentatge els pot condicionar i quedar en el subconscient i amb la maduresa 
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reflexionar sobre allò que van aprendre a l’escola o a l’institut i prendre’n consciència 
anys més tard. 

El professorat de Catalunya situa el perfil de l’alumnat entre els perfils baix i alt 
quan realment aquest es troba en el mig-alt. 

 

IMPLICACIONS DELS RESULTATS EN LA PRÀCTICA EDUCATIVA 

En un món ple de productes fruit de la indagació científica, l’alfabetització24 
científica s’ha convertit en una necessitat per a tots, la informació científica està a arreu, 
des de les qüestions més íntimes i quotidianes fins a les discussions públiques sobre 
assumptes importants que es relacionen amb la ciència i amb la tecnologia. Hom mereix 
compartir l’emoció i realització personal que pot produir la comprensió del món natural. 
És el coneixement científic el que ens fa conscients dels problemes que ens envolten. 

Sovint, quan es treballen aspectes d’educació ambiental, es tendeix a transmetre 
consignes sobre els bons comportaments, quan el més important és aconseguir que els 
nois i noies s’apropiïn de les raons que els fonamenten i tinguin arguments que els 
permetin ser autònoms i responsables en la presa de decisions (Sanmartí, 2009). En 
aquesta línia, tots els docents han de promoure l’alfabetització científica (Cañal, 2004). 
És obvi que és impossible ensenyar tot el que es voldria o es creu necessari i 
imprescindible, però seria interessant establir i definir correctament els conceptes que 
es vital que rebin els alumnes perquè els necessitaran en la seva vida quotidiana i inserir-
los dins el currículum, ja sigui a ciències, a tutoria, a cultura i valors/ètica... i crear 
activitats per tothom, doncs sovint el professorat inverteix hores en crear un material 
que molts d’altres podrien aprofitar i, que millor que, fer-ne divulgació perquè tots 
puguem treballar en equips i igual a tot Catalunya. Tots els agents implicats en l’educació 
i divulgació científica hem de col·laborar per evitar que les futures generacions es 
desmotivin davant les competències STEM, ja que aquestes són necessàries per al 
creixement i futur de la nostra societat (Simarro, 2014). 

En el context d’aquesta tesi doctoral, l’analfabetització comença en no saber distingir 
ecologia, d’ecologisme per gran part de l’alumnat, sols un 19% dels enquestats contesta 
correctament que és l’ecologisme, és provable que això sigui degut a que no és un 
concepte curricular i d’aquí aquest desconeixement. Aquest desconeixement ha conduit 
en uns casos a una paradoxa ecològica; donat que els envasos duen l’etiqueta “ECO” 
referint-se a ecològic però, quan es tracta de formats familiars, aquest “ECO” és relatiu a 
econòmic. Aquí apareix una confusió entre ambdós termes que posa de manifest que 
l’alumne desconeix la terminologia per complet.  

És evident que el màrqueting, la publicitat, els mitjans de comunicació alteren la 
percepció dels individus de les diferents edats, i òbviament el nostre alumnat -nadiu 
digital- rep informació per arreu i per descomptat pels dispositius mòbils, doncs cada 
vegada més dins les aplicacions més usades pels joves s’hi insereixen anuncis. Amb tot i 
això, sorprèn com, per exemple, un empresari de diversos locals molt concorreguts de 

                                                            
24 Extret i adaptat del National Research Council per a l’assoliment de l’educació científica dels ciutadans i ciutadanes 
nord-americans del segle XXI (National Research Council, 1996) 
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menjar ecològic de la ciutat comtal defineix ecologia. Aquest senyor, utilitza el terme 
ecologia dient que aquesta és ara una forma de contemporaneïtat i que avui dia el més 
cool és ecològic  (Diari Ara, 2015).  

Referent al consum, també hi ha coincidències entre referències. Segons un article 
publicat al Diari Ara (2015), el perfil del consumidor d’aliments i restaurants ecològics 
és de classe mitjana-alta, té un nivell de formació alt (estudis superiors) i gasta en menjar 
ecològic la mateixa quantitat que gastava quan adquiria aliments convencionals. Aquest 
client ecològic fa compres petites i mesurades, no omple carros ni la nevera fins al 
capdamunt d’aliments que després caduquen i s’acaben llençant. Tot ho mesura, perquè 
valora el que compra.  El Baròmetre de la percepció del consum de productes ecològics 
(2015) i  el treball realitzat pel Ministerio De Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (2014), coincideixen amb aquest article comentat amb què el perfil del 
comprador de productes ecològics, en un 32,1% es desdibuixa, si bé és cert que un tret 
distintiu, són perfils amb un nivell alt d’estudis. Al comparar-ho amb els resultats de la 
present investigació, això coincideix doncs els fills dels pares amb estudis superiors tenen 
una percepció més positiva de la cultura ecològica.  

El propòsit d’aquest estudi era veure si l’ensenyament a les aules condicionava o no 
aquesta actitud o manera de pensar i els permet ser crítics amb tot allò que ens envolta. 
A partir dels resultats obtinguts, es pot afirmar que, com és lògic, el coneixement 
augmenta amb la progressió acadèmica dins la ESO i el Batxillerat, i que els estudis 
influeixen positivament en la capacitat de ser crític. Així un estudiant de batxillerat té el 
pensament més estructurat que no pas un de quart d’ESO, i això ha quedat palès en 
l’estudi realitzat. No obstant, la valoració, però sobretot el consum i els hàbits, vénen 
molt condicionats per l’entorn familiar – un alumne consumidor de productes ecològics, 
en té millor valoració i està disposat a pagar de més que un alumne que no en sigui 
consumidor- més que no pas pel que aprenen al centre escolar, i pels preconceptes que 
tingui, i això no vol dir que prenguin consciència i reflexionin, però el que han après de 
petits ja sigui a casa o a l’escola és el que perdura en el seu comportament.  

Al comparar els resultats obtinguts en el present estudi amb l’estudi realitzat per la 
Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (2014), s’observa 
que es poden equiparar els resultats perfectament, tot i que en el present s’enquesta a 
alumnat a secundària de Catalunya i en el citat a població general espanyola d’entre 18 i 
69 anys de diferents sexes, edats, hàbitat i zona geogràfica. Al preguntar Els productes 
ecològics són... en aquest treball les respostes del percentatge que han respòs que els 
productes ecològics són productes que es produeixen sense fer servir cap tipus de 
pesticida l’alumnat representen un 29%, una pregunta similar es va realitzar en l’estudi 
citat, on un 37% respon el mateix, per tant, els percentatges no difereixen gaire. Aquest 
mateix estudi obté que no existeixen diferències significatives per zona o hàbitat, per tant 
és igual en tota la geografia catalana i espanyola. 

Relacionant les conclusions extretes del present treball amb les paraules del 
conseller de Territori i Sostenibilitat durant l’acte de presentació de la darrera campanya 
de reciclatge realitzada el novembre passat, on va dir que “cal fer un pas més perquè ens 
hem quedat encallats”, des de fa 5 anys Catalunya està estancada al voltant del 40% de 
la recollida selectiva. Es pretén assolir el 540% al 2020 i fins el 70% al 2030. Relacionant 
aquestes percentatges amb els objectius que es pretén assolir l’agència Catalana de 



 

315 

 

Residus (Agència Catalana de Residus, 2016), cal treballar molt més des dels centres 
principalment de primària però continuar la feina a secundària -i fins i tot a les facultats-
, amb la involucració no només per part dels alumnes sinó també de les famílies en els 
centres educatius, ja que queda palès que els hàbits a casa influeixen molt en què 
l’alumnat recicli i mantingui la intenció de reciclar en un futur.  

Al treballar aspectes d’educació ambiental el més important és aconseguir que els 
adolescents s’apropiïn de les raons que els fonamenten i tinguin arguments que els 
permetin ser autònoms i responsables en la presa de decisions. Així, l’èxit d’un canvi 
ecològic estructural dependrà de la relació entre els prejudicis, els coneixements i la 
sensibilització de tots i cadascun dels agents social i individus que ens envolten.  

 

REFLEXIÓ FINAL 

Responent a l’objectiu principal, en tots els àmbits s’observa que el 
coneixement augmenta amb el pas dels cursos acadèmics, per tant si que s’aprenen 
conceptes i aquests es van acumulant en el nou pensament. Tanmateix, les concepcions 
prèvies depenen de l’entorn més proper així com els hàbits, això no vol dir que 
l’ensenyament a l’aula pot influir en determinats alumnes i canviar la seva percepció, 
però no és el més habitual, ja que en aquestes etapes de secundària l’alumnat ja tenen un 
costum i una opinió ja consolidada. Per tant, canviar la percepció de l’alumnat és difícil 
en l’etapa de l’adolescència, tot i que això no vol dir que el que aprengui en aquest 
moment, encara que ara no ho apliqui, de més adult potser se’n recordarà i ho aplicarà. 

La valoració de la cultura ecològica ja parteix de valors alts a primer d’ESO, 
aquests augmenten de mica en mica fins arribar a 2n de batxillerat. 

La preocupació social per la salut és el primer motiu per iniciar-se en el consum 
d’aquests productes, així com per continuar fent-ho. Són productes que es perceben com 
a més naturals i de major qualitat. Amb l’augment del nivell acadèmic augmenta la 
percepció de que són més saludables i respectuosos amb el medi ambient. A igualtat de 
preu en general s’escull un producte etiquetat com ecològic. 

Existeix una relació evident entre els hàbits del present, (ja siguin voluntaris per 
cuidar el medi ambient), o imposats (per costum, perquè s’ha de fer i per obligació), amb 
la intenció de reciclar al futur. Aquells més volubles com els que responen (perquè està 
de moda), no mostren una clara tendència a cap opció, deixant lloc a la incertesa de forma 
majoritària. D’aquesta anàlisi de si els que actualment reciclen, en un futur reciclaran, se 
n’extreu que “la intenció de reciclar en un futur es genera en l'hàbit de reciclar al 
present”. 

 Quan s’estudia el grau de sensibilització acuradament, per territoris i per cursos, 
Catalunya segueix la mateixa tendència. El grau de sensibilització en la cultura 
ecològica augmenta notablement a mesura que ascendeixen els cursos, en els primers 
cursos aquesta diferència és molt poc significativa però a partir de quart augmenta 
notablement. L’estudi qualitatiu mostra que el nivell de sensibilització del perfil baix i 
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molt baix desapareix a batxillerat, això significa que la població que té un nivell de 
sensibilització baix i molt baix no arriben a estudiar batxillerat.  

A continuació, es comparen les dimensions de l’alfabetització científica definides 
per Trowbridge et al. (2004), amb els perfils dissenyats en el present estudi i amb les 
dimensions ecològiques definides per Chamorro (2003), tot i que les tres classificacions 
inicialment parteixen de punts molt diferents, poden ser comparades donat que s’ha 
observat que l’alumnat que pertany al perfil molt baix és alumnat amb poc coneixement 
científic i poca conscienciació ecològica i per contra l’alumnat amb un nivell de 
coneixement alt i molt té una conducta ecològica i ambiental molt més favorable. 

DIMENSIÓ ALFABETITZACIÓ 
CIENTÍFICA 

PERFIL 
QUALITATIU 

DIMENSIÓ ECOLÒGICA 

Analfabetisme científic Molt baix 
Despreocupació pel medi 

ambient 
Alfabetització científica 

 nominal 
Baix Preocupació ecològica 

Alfabetització científica  
funcional 

Mig Actitud ecològica 

Alfabetització científica 
conceptual i procedimental 

Alt Intenció ecològica 

Alfabetització científica 
multidimensional 

Molt alt Acció ecològica 

Figura 6.1: Comparació i relació de les dimensions de l’alfabetització científica amb els perfils       
realitzats en el present estudi i amb les dimensions ecològiques. 

De l’anàlisi realitzada, l’alumnat se situa en el perfil alt - intenció ecològica, 
en un 46%, mentre que el professorat situa a l’alumnat en el perfil mig - actitud 
ecològica, en un 33%.  

Per últim, es vol destacar que el treball acabat de presentar ha consistit en 
realitzar 6.789 enquestes presencials a l’alumnat de les quals 6.500 han estat tabulades. 
A més de les 170 entrevistes al professorat. Actualment pocs treballs d’aquesta 
envergadura es fan així. Amb un volum de respostes tan gran, la potència de la 
investigació és molt gran i el marge d’error petit: ±1,25%. Amb el gran volum de dades 
obtingudes en l’estudi, es considera que s’han obtingut uns bons resultats i gràcies a 
aquests unes interessants conclusions. La gran mostra ha permès complir les 
expectatives i obtenir així uns resultats congruents i coherents entre si.  
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CAPÍTOL 7: CONCLUSIONS  

Les conclusions d’aquest treball són: 

- L’àmbit territorial no influeix de manera significativa en l’alumnat de secundària, 
en la percepció o en la valoració dels productes ecològics, tampoc en el 
coneixement d’ecologia, en el seu consum ni en l’actuació envers els hàbits de 
reciclar.  

- Que els pares tinguin estudis superiors influeix en el pensament i en l’actuació 
dels adolescents d’una manera activa davant els productes ecològics i el 
reciclatge. L’actitud de l’alumnat envers el reciclatge i la valoració dels productes 
ecològiques són positius. 

- En tots els casos analitzats, les respostes de les noies són més consistents al llarg 
de l’enquesta i les dels nois mostren una major dispersió. 

- El gènere influeix en el grau de sensibilització i percepció de l’alumnat. En els 
diferents blocs tractats a l’anàlisi qualitativa, el grau de sensibilització de les noies 
és en tots un grau superior al dels nois, és a dir, les noies mostren més sensibilitat 
envers l’ecologia i l’ecologisme que els nois.  

- El gènere no condiciona que l’alumnat recicli. 

- La percepció en favor dels aliments ecològics incrementa amb l’edat, i es veu 
influenciat pel sexe. 

- Conforme augmenta el nivell acadèmic de l’alumnat la seva sensibilització en la 
cultura ecològica augmenta. 

- El coneixement de l’ecologia augmenta a mesura que avancen els cursos, és a dir, 
conforme es progressa acadèmicament. 

- El grau de sensibilització envers la “cultura ecològica” augmenta a mida que 
s’ascendeix en el pla d’estudis. 

- Un percentatge significatiu dels alumnes no distingeix correctament ecologia 
d’ecologisme, malgrat valorin positivament els aliments ecològics. 

- El gènere no condiciona que creguin que els productes ecològics són més 
saludables, creuen que “sí” i ja està. 

- El motiu pel qual un alumne considera que un producte etiquetat com ecològic és 
més saludable, no influeix en la seva intenció de despesa.  

- La preocupació social per la salut és el primer motiu per iniciar-se en el consum 
de productes ecològics, així com per continuar fent-ho.  

- Els alumnes els pares dels quals tenen estudis superiors o estudien en centres 
privats consumeixen més productes ecològics. 
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- A igualtat de preu, la tendència al llarg dels cursos creix envers l’elecció d’un 
producte etiquetat com ecològic. 

- A mesura que augmenta l’edat dels adolescents enquestats i en conseqüència el 
grau de coneixement, es redueixen els que mostren incertesa sobre la seva 
intenció de despesa, i augmenten els que tenen intenció de pagar fins un 10% de 
més per un producte ecològic. 

- La valoració positiva de la cultura ecològica augmenta progressivament amb 
l’edat i els coneixements adquirits sobre ecologia. 

- Els alumnes perceben els productes ecològics com més naturals i de major 
qualitat.  

- L’acció de reciclar, ja sigui per costum, perquè s’ha de fer o per obligació, 
l’alumnat que recicla des de petit ho manté i manifesta que ho continuarà fent.  

- L’acte de reciclar, no s’adquireix solament a l’aula sinó que està condicionat per 
totes les dimensions de l’entorn de l’alumnat. 

- La intenció de reciclar en un futur es genera en l'hàbit de reciclar en el present. 

- El professorat tendeix a infravalorar el nivell de sensibilització i coneixement de 
l’alumnat en el camp dels productes ecològics i del reciclatge. 

Totes aquestes conclusions reforcen la idea que, en treballar aspectes d’educació 
ambiental, el més important és aconseguir que els adolescents s’apropiïn de les raons 
que els fonamenten i tinguin arguments que els permetin ser autònoms i responsables 
en la presa de decisions, atès que l’èxit d’un canvi ecològic estructural dependrà de la 
relació entre els prejudicis, els coneixements i la sensibilització de tots i cadascun dels 
agents social i individus que ens envolten.  
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CAPÍTOL 8: LIMITACIONS I PROSPECTIVA DE L’ESTUDI 

Aquest capítol es diferencia en dos apartats, en el primer apartat s’expliquen els 
problemes, limitacions i dificultats que han sorgit durant l'estudi. El segon apartat 
presenta la prospectiva de l’estudi, en quins altres camps o contextos es podria aplicar 
un estudi semblant.  

8.1. Limitacions i dificultats trobades 

Tal i com s’ha descrit anteriorment en l’apartat de l’instrument principal, 
l’enquesta va ser creada amb Google Drive per tal de facilitar-ne la difusió i abaratir 
costos, però donat el baix nombre de respostes aconseguides25, a mig doctorat va fer falta 
fer un canvi de rumb i imprimir quasi 6.900 enquestes en paper i agafar el cotxe26, així 
que l’enquesta va passar a ser d’auto-administrada (o sigui per internet) a ser personal i 
directa (als instituts de secundària de tot Catalunya). Aquest canvi suposa un gran cost 
afegit, tant en benzina com en impressions, sense comptar un cost més intangible com 
és el temps dedicat, però d’altra banda augmenta la fiabilitat de l’instrument ja que 
l’autora passa les enquestes in situ i, aprofitant l’avinentesa, es demana personalment a 
l’alumnat que les contestin sincerament, així que el que es perd per una banda, es guanya 
per l’altra. 

D’una banda, cal reconèixer que el procés d’aplicació del qüestionari ha estat la 
tasca més dificultosa de la investigació. La mida de la mostra juntament amb l’escenari 
formal dels centres educatius, amb les seves peculiaritats de funcionament i organització, 
ha implicat un lent i complex procés d’aplicació del mateix. Per tant, el recull de dades 
que inicialment semblava que havia de ser la part més senzilla de tota la tesi, ja que 
contestar el qüestionari en línia eren màxim 10 minuts i a més s’obtenien les dades 
directament en un full de càlcul, cosa que en facilitava el buidatge. Al final es va haver 
d’anar centre per centre de cada comarca i explicar classe per classe la present tesi, 
demanar permís a l’equip directiu dels diferents centres per poder interrompre les 
classes. Un cop es van tenir els qüestionaris realitzats, es van passar els resultats de les 
enquestes manualment, per tant el buidatge va suposar molts dies de feina inicialment 
no prevista. Això sí, l’experiència inoblidable i algunes respostes sorprenents. Per últim, 
crec que cal tornar a fer èmfasi al gran nombre d’enquestes contestades vàlides, 6.500! 

D’altra banda, el fet d’haver realitzat les enquestes in situ, ha permès obtenir unes 
notes de camp que inicialment no s’esperaven obtenir. Aquestes notes qualitatives 
permeten conèixer de més a prop la realitat de cada comarca en particular així com el 
pensament per cursos, per sexes... Aquestes notes simplement són un suport i sols s’han 
utilitzat com a tal en la discussió i conclusions. 

Un cop obtinguts els resultats, aquests han contribuït a fer una reflexió des d’un 
punt de vista tècnico-divulgatiu de la situació actual de la percepció de l’alumnat de 
secundària envers els productes ecològics i el reciclatge.  

                                                            
25 El nivell de resposta del formulari creat en línia no va ser ni de lluny l’esperat (menys del 10%). 
26 Tots els desplaçaments s’han realitzat amb vehicle propi,  s’han comptabilitzat 13.430 km realitzats amb el cotxe ja que 
molts dies només es podia realitzar un centre per qüestions organitzatives dels propis centres participants. Cal remarcar 
que tot el projecte ha estat costejat totalment per la mateixa doctoranda. 
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Tanmateix, encara sort que es va demanar realitzar la tesi a temps parcial ja que 
estava embarassada del meu primer fill quan vaig començar-la i amb la idea de tenir-ne 
un segon, i, que si a més si se li suma que treballo a jornada completa de professora en 
un institut de secundària, aquest retràs en la logística d’obtenció de dades no m’hauria 
permès finalitzar la present tesi en els tres anys que marca el temps complet, tot i així 
s’ha treballat dia i nit per poder dipositar-la un any abans del que tocaria a temps parcial, 
donat que el curs vinent canvia el programa de doctorat.  

 

8.2. Prospectiva de l’estudi 

Tal i com ja s’ha dit en els capítols introductoris, les previsions són que en els 
pròxims anys la majoria de productors vagin incorporant noves línies de productes 
ecològics i ampliant l’actual oferta existent, tal i com ja estan realitzant a dia d’avui 
algunes de les grans marques. Aquesta creixent demanda de productes ecològics per part 
dels consumidors i l’impuls del mercat per respondre-hi, ha creat sovint una situació on 
pot prevaler el màrqueting per sobre d’uns criteris realment ecològics del producte.  

En el suposat cas que l’estudi de recerca que es contempla en aquest document    
-enlloc d’haver estat autofinançat per l’autora amb drets de la Universitat de Barcelona- 
s’hagués buscat finançament extern i hagués estat realitzat per una multinacional del 
sector alimentari que produeixi una línia ecològica, la línia de mercat tant quantitatiu 
com qualitatiu haurien estat adaptades o orientades al perfil d’individus i gustos als que 
es dirigia el producte en qüestió i buscant la percepció de l’alumnat o la cultura ecològica 
seguint les pautes que la firma hagués indicat. Donat que els adolescents, són els futurs 
compradors i una part del màrqueting va destinat a ells. D’aquí la gran importància de 
veure de quina manera perceben els productes ecològics i la relació que té amb el seu 
coneixement de l’ecologia i l’ecologisme, que ha estat l’objectiu principal d’aquesta Tesi 
Doctoral. 

Seria interessant realitzar aquest estudi amb estudiants de Cicles de Grau 
Superior (CGS) i de Grau, així com a estudiants de Màster i Doctorat de diferents 
disciplines, per veure si aquesta percepció es manté igual o es dota de significat, 
òbviament l’enquesta hauria de ser més elaborada ja que el públic teòricament té més 
lèxic. També podria incloure’s professorat de diferents edats de cadascun dels 
ensenyaments esmentats per veure si l’edat influeix en la manera de pensar, ja que un 
catedràtic de vora 60 anys és possible que no pensi igual que un professor de 40 anys o 
un de 30. Ja no només per l’edat, sinó també perquè el sistema educatiu i les lleis han 
anat canviant i la realitat viscuda és una altra. 

L’elaboració de la tesi condueix a múltiples reflexions, entre les quals m’agradaria 
destacar la següent: com es pot convèncer de manera racional i reflexiva tota aquesta 
població que no està decidida a reciclar? La gent ha d’obtenir recompenses per afegir-se 
al reciclatge? Les motivacions ambientals són suficients? Saben com es tracten aquests 
residus? “La recollida porta a porta” en municipis de pocs habitants o la “Recollida en 
àrees de vorera” és la solució? (Oficina de Comunicació i Premsa, 2013; Agència Catalana 
de Residus, 2016; La Torre, 2017). O és qüestió d’implicar-hi les emocions, com semblen 
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indicar les respostes pel que fa als aliments ecològics? Aquestes i d’altres qüestions 
relacionades podrien formar obrir una nova i interessant línia investigació. 

La publicació de la present tesi doctoral coincideix en el temps en el  moment en 
què el Departament d’Ensenyament demana refer les programacions, donat que en molts 
centres encara s’estan seguint les programacions creades amb la darrera reforma 
educativa, cal renovar-les i programar segons la reforma actual27. Així doncs, potser els 
resultats obtinguts en el present treball poden ajudar a què quan pertoqui refer les 
unitats didàctiques, l’assignatura de cultura i valors (antiga ètica) o el PAT (Pla d’Acció 
Tutorial) dins del quals també es toquen aspectes de reciclatge, conscienciació 
mediambiental, aspectes ètics... mitjançant activitats de la tutoria, tinguin present la 
percepció del nostre alumnat, i s’aprofitin materials i recursos ja existents i que se’n creïn 
de nous de manera que tot el professorat hi tingui accés. Catalunya compta amb una rica 
experiència pedagògica i d’innovació educativa que es duen a terme en nombrosos 
centres públics i de titularitat privada i amb un cos de docents preparats i motivats per 
transmetre i ajudar a l’alumnat a créixer com a ciutadans crítics i preparats. 

Un altre treball interessant que es podria realitzar, seria crear tot aquest material 
divulgatiu (fer la programació) per al professorat des de l’etapa primària fins al 
batxillerat i fer-lo arribar a les coordinacions de tots els centres tal i com es fa amb 
d’altres programes actualment, i que el Departament d’Ensenyament el subvencionés.  
També seria interessant incloure-ho aprofitant l’actual programa d’Escoles Verdes, i per 
captar centres participants, es podria realitzar un concurs o una fira per incentivar la 
pràctica i la consciència mediambiental.  

                                                            
27 Les direccions dels centres estan demanat als docents refer les programacions actualitzant-les segons el que estableix la 
reforma actual, a data 30 de juny per incorporar-les ja el curs vinent. 
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