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RESUM DEL PROJECTE 

DATA DEL PROJECTE NOM DEL PROJECTE INFORME FET PER: 

Estiu 2019 Programa: India: Anglès i Valors Núria Pérez-Escoda 

RESUM DE LA RECERCA 

La recerca efectuada es basa en l’avaluació de l’evolució d’algunes variables com: competències 

emocionals, satisfacció amb la vida, ansietat, fortaleses i debilitats, etc... en els participants al 

programa India: Anglès i Valors per a adolescents i organitzat per “La Granja, Ability Training 

Center" l’estiu de 2019. Concretament s’avaluen amb diferents qüestionaris l’efecte de la participació 

en el projecte mitjançant la comparativa entre dues aplicacions, una inicial (pretest) i una final 

(postest). 

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

TASQUES 
 

Aplicació del pretest→ inicialment, com a pas previ a la seva incorporació al programa, els joves es 

van aplicar els següents qüestionaris: el Qüestionaris de desenvolupament emocional pera 

secundaria (CDE-SEC) per avaluar el nivell de competència emocionals dels participants, el 

qüestionari d’autoavaluació ansietat estat/ tret es (STAIC) per valorar els nivells d’ansietat en els joves 

participants, el qüestionari de Fortaleses i Dificultats (SDQ) per a la detecció dels trastorns 

emocionals i del comportament en nens i adolescents, i l’escala de satisfacció amb la vida per a joves 

(SWLS-J, i el Qüestionari SWL per avaluar els nivells de satisfacció amb la vida.  

L’aplicació pretest es va realitzar al mes de juny de 2019. 

Correcció dels qüestionaris pretest→ Un cop contestats tots els qüestionaris es va procedir a fer la 

seva correcció i a realitzar l’informe amb els resultats grupals per a cadascun dels qüestionaris 

aplicats. 

Aplicació del postest→ Un cop finalitzat el projecte els joves participants s’apliquen de nou els 

mateixos qüestionaris que en la fase inicial. 
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Correcció dels qüestionaris postest→ Un cop contestats tots els qüestionaris s’ha procedit a fer la 

seva correcció i a realitzar l’informe grupal amb els resultats per a cadascun dels qüestionaris aplicats. 

Anàlisi estadístic de les dades i valoració dels progressos assolits.--> Elaboració del present informe 

amb conclusions sobre les avaluacions efectuades i els estudis efectuats comparant les puntuacions 

obtingudes pels joves participants, en cadascun dels qüestionaris desenvolupats en les dues fases. 

MOSTRA PARTICIPANT  

El conjunt de joves párticipánts en lá recercá, ván ser iniciálment 12 joves. No obstánt, lá mostrá 

finál há quedát reduï dá áls 8 que hán respost correctáment á tots els qu estionáris. 

Lá sevá edát mitjáná es de 16,5 ánys oscil·lánt entre els 15 i els 18 ánys.. A nivell de ge neres 

tenim uná distribucio  forçá feminitzádá sent el 75% dones. 

  

 

DISSENY DE LA RECERCA 

 

Pártim d’uná recercá descriptivá i compárátivá on s’estudiá l’evolucio  de les diverses váriábles 

entre lá situácio  pre viá i finál á lá párticipácio  de 8 joves en el projecte. 

Els párticipánts no so n escollits á l’átzár sino  que so n els párticipánts en el projecte: "India: 

Anglès i Valors“ organitzat per La Granja, Ability Training Center  

 

25%

75%

Distribución por genero

HOMBRE MUJER
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Procediment 

Totes les dádes so n tráctádes ámb confidenciálitát i subjectes áls está ndárds e tics requerits en 

el trebáll ámb e ssers humáns. Els párticipánts hán estát informáts sobre els motius de lá recercá 

i hán tingut dret á exercir l’oposicio  á lá párticipácio  en lá máteixá. 

Totes les dádes quántitátives s’hán tráctát utilitzánt el processádor estádï stic SPSS v.21. 

 
 

RESULTATS I COMPARACIÓ ENTRE LES PUNTUACIONS INICIALS OBTINGUDES PELS JOVES 

PARTICIPANTS  

Resultáts del nivell de desenvolupáment de les compete ncies emocionáls  

 

Per áváluár el nivell de compete ncies emocionáls dels párticipánts es vá áplicár el qu estionári 

de desenvolupáment emocionál per á joves (CDE-SEC v.2) del GROP. Aquest qu estionári constá 

de 46 preguntes. Es tráctá d’uná escálá de tipus Likert d'onze punts que presentá un bon ï ndex 

de consiste nciá interná que d'ácord ámb el coeficient álfá de Cronbách e s de ,91. 

 

Resultats descriptius 

A continuácio  s’exposen els resultáts descriptius obtinguts pels joves novells ál pretest:  

 

Táulá 1. Resultáts iniciáls (CDE-SECv.2) 
 

 Mitjana N DT 

Pretest C.. Emocional Total 5,63 8 1,24 

Pre-Consciencia 6,43 8 1,88 

Pre-Regulació 5,35 8 1,78 

Pre-Autonomia 5,02 8 1,26 

Pre-Compsocial 6,31 8 1,25 

Pre-C. vida i Benestar 5,48 8 1,63 
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A lá Táulá2. s’exposen els resultáts descriptius obtinguts pels párticipánts ál postest:  

 

Táulá 2. Resultáts fináls (CDE-SECv.2) 
 

 Mitjana N DT 

Pretest C.. Emocional Total 5,83 8 1,46 

Pre-Consciencia 7,14 8 1,54 

Pre-Regulació 5,18 8 2,03 

Pre-Autonomia 5,12 8 1,58 

Pre-Compsocial 6,61 8 1,58 

Pre-C. vida i Benestar 5,75 8 1,82 

 

Es pot observár com les puntuácions mitjánes dels joves so n en lá situácio  finál (Táulá2), ámb 

l’u nicá excepcio  de lá dimensio  regulácio , uná miquetá me s elevádes que les de lá situácio  iniciál 

(Táulá1). No obstánt e s necessári áplicár lá prová de contrást de mitjánes per válorár si áquestes 

difere ncies so n estádï sticáment significátives i támbe  mesurár lá mágnitud d’áquestes 

diferencies ámb el cá lcul de lá d de Cohen. 

 

Resultáts del nivell d’ánsietát  

 

Per áváluár el nivell d’ánsietát dels párticipánts es vá áplicár el qu estionári d’áutoáváluácio  

ánsietát estát/ tret es (STAIC). Aquest qu estionári está  formát per dues escáles independents 

d’áutoáváluácio  per mesurár dos áspectes diferenciáts: l’ánsietát-estát i l’ánsietát-tret. L’escálá 

Estát (STAIC-E) conte  20 elements ámb els que els joves poden expressár “ com es senten en un 

determinát moment”, i l’escálá Tret (STAIC-T) compre n támbe  20 elements ámb els que els joves 

poden indicár “com se sent en generál”. Lá sevá consiste nciá interná extretá ámb el coeficient 

álfá de Cronbách es de ,70.  

 
Al grup de párticipánts es vá áplicár en dues fáses pretest  (inici) i postest (despre s de párticipár 

en el projecte). 
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Resultats descriptius 

A continuácio  s’exposen en uná u nicá táulá els resultáts descriptius del STAIC obtinguts pels 

párticipánts ál pretest i ál postest  

Táulá 3. Resultáts descriptius d’ánsietát tret i ánsietát Estát (STAIC) en les dues fáses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observár com les puntuácions en ánsietát obtingudes ál pretest so n lleugeráment 

superiors á les  que l’obtingut en el postes (Táulá3). Aixo  pot indicár uná petitá tende nciá á lá 

báixá pero  cáldrá  áplicár les proves de contrást de mitjánes per estár segurs que hi há diferencies 

estádï sticáment significátives i posteriorment estudiár lá mágnitud d’áquestes difere ncies. 

 

Resultáts del nivell de sátisfáccio  ámb lá vidá  

 

Per áváluár el nivell de sátisfáccio  ámb lá vidá dels párticipánts es vá áplicár l’ Escálá de 

Sátisfáccio  ámb lá Vidá per á joves (SWLS-J) de Diener, Emmons, Lársen & Griffin (1985); ádáptát 

á l’espányol por Atienzá, Pons, Báláguer & Gárcï á-Me ritá (2000). Constá de 5 áfirmácions ámb 

les que es cál indicár el nivell d’ácord o desácord en uná escálá de likert de 7 punts. Lá sevá 

consiste nciá interná es áltá, ámb coeficients álfá de Cronbách que oscil·len entre ,79 i ,89. 

 

Al grup de párticipánts es vá áplicár en dues fáses pretest  (inici) i postest (despre s de párticipár 

en el projecte). 

 

Resultats descriptius 

 
   

 
 PRETEST POSTEST 

 
N Media DT Media DT. 

STAIC-T 
8 28,75 4,27 28,38 6,44 

STAIC -E 
8 41,38 6,02 39,25 7,92 
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A continuácio  s’exposen en uná u nicá táulá els resultáts descriptius obtinguts pels párticipánts 

ál pretest i ál postest  

Táulá 4. Resultáts descriptius de lá sátisfáccio  ámb lá vidá (SWL) en les dues fáses. 
 

 
 PRETEST POSTEST 

 
N Media DT Media DT 

SWL-J 
8 22,63 7,31 24,38 7,60 

 

Es pot observár com les puntuácions en sátisfáccio  ámb lá vidá obtingudes ál pretest e s inferior 

que l’obtingut ál postes (Táulá4). En tots dos cásos les puntuácions es situen en el ráng de 

puntuácions  que indicá uná sátisfáccio  mitjáná tot i que en el postest s’áproximá forçá á lá 

sátisfáccio  áltá. Cáldrá  áplicár les proves de contrást de mitjánes per estár segurs que hi há 

diferencies estádï sticáment significátives. 

 

Resultáts de fortáleses i debilitáts. 

 

En áquest cás hem utilitzát el qu estionári de Fortáleses i Dificultáts (SDQ) de Goodmán, (1997). 

Es tráctá d’un qu estionári per á lá deteccio  dels trástorns emocionáls i del comportáment en 

nens i ádolescents. Es preguntá sobre áspectes positius i átributs, áixï  com sobre problemes, 

tenint en compte lá sevá cronicitát, l'ángoixá que generá, lá deteriorácio  sociál i lá cá rregá que 

suposá per áls áltres. 

El SDQ preguntá sobre 25 quálitáts psicolo giques, álgunes positives i áltres negátives, ágrupádes 

en 5 escáles: sï mptomes emocionáls, problemes de conductá, hiperáctivitát o máncá d’átencio , 

problemes de relácio  entre iguáls i conductá prosociál. Támbe  ofereix uná puntuácio  Totál de 

dificultáts. L’estimácio  de lá sevá consiste nciá interná s’há constátát ámb nivells ádequáts en lá 

májoriá dels estudis. 

 

Al grup de párticipánts es vá áplicár en dues fáses pretest  (inici) i postest (despre s de párticipár 

en el projecte). 

 

Resultats descriptius 
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A continuácio  s’exposen en uná u nicá táulá els resultáts descriptius obtinguts pels párticipánts 

ál pretest i ál postest  

 

Táulá 5. Resultáts descriptius de fortáleses i debilitáts (fáse iniciál i finál). 
 

 
 PRETEST POSTEST 

 
N Media DT Media DT 

Sï mptomes emocionáls 8 5,00 2,20 5,50 3,162 

Problemes de conductá 8 1,88 2,48 2,13 2,59 

Hiperáctivitát o máncá 

d’átencio  
8 3,50 2,777 3,88 2,588 

Problemes de relácio  

entre iguáls 

8 2,38 2,13 2,13 1,89 

TOTAL DIFICULTATS 8 12,75 7,96 13,63 9,24 

Conductá prosociál 8 8,63 1,30 8,88 ,99 

 

 

Es pot observár com les puntuácions obtingudes ál pretest en les diferents dimensions so n 

lleugeráment inferiors que les obtingudes ál postest, excepte en el cás dels problemes de relácio  

entre iguáls (Táulá5). En tots dos cásos les puntuácions es situen en el ráng de puntuácions que 

indicá uns nivells normáls o normál tendent á álts. Cáldrá  áplicár les proves de contrást de 

mitjánes per estár segurs que hi há diferencies estádï sticáment significátives. 

 

Resultáts del contrást entre mitjánes en les diferents váriábles estudiádes i mágnitud dels 

cánvis observáts 

 

Donát el báix nombre de párticipánts á l’estudi s’áplicárán en tots els cásos les proves no 

páráme triques de contrást de mitjánes.  

 

Táulá 6. Compárácio  del nivell de les diferents váriábles entre lá situácio  iniciál i finál 

. Pretest Postest  
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Media DT Media DT. 

 

Z 

 

Sig. 

 

d Cohen 

Total Comp. Emocional 5,63 1,24 5,83 1,46 -,84 ,40 0,15 

Consciencia 6,43 1,88 7,14 1,54 1,87 ,06 0,41 

Regulació 5,35 1,78 5,18 2,03 -,68 ,50 0,09 

Autonomia 5,02 1,26 5,12 1,58 -,28 ,78 0,07 

Comp.  social 6,31 1,25 6,61 1,58 -,84 ,40 0,21 

Comp.  vida 5,48 1,63 5,75 1,82 -,51 ,61 0,16 

STAIC-T 28,75 4,27 28,38 6,44 -,31 ,75 0,07 

STAIC-E 41,38 6,02 39,25 7,92 -,21 ,83 0,30 

SWLS-J 22,63 7,31 24,38 7,60 -,56 ,57 0,23 

Símptomes emocionals 5,00 2,20 5,50 3,162 -,74 ,46 0,18 

Problemes de conducta 1,88 2,48 2,13 2,59 -1,00 ,32 0,10 

Hiperactivitat o manca d’atenció 3,50 2,777 3,88 2,588 -1,13 ,26 0,14 

Problemes de relació entre 

iguals 

2,38 2,13 2,13 1,89 -,41 
,68 

0,12 

TOTAL DIFICULTATS 12,75 7,96 13,63 9,24 -,68 ,50 0,10 

Conducta prosocial 8,63 1,30 8,88 ,99 -,41 ,68 0,22 

 

El contrást de mitjánes per á proves no páráme triques no permet identificár difere ncies 

estádï sticáment significátives en cáp de les váriábles estudiádes. Tot i áixï , i donát el báix nombre 

de párticipánts s’há considerát oportu  cálculár lá mágnitud de l’efecte per válorár si les petites 

diferencies observádes podrien ser rellevánts. 

En el cás de lá conscienciá emocionál s’há observát uná d de Cohen1 de 0,41, áixo  es prou 

rellevánt já que ál consultár lá táulá normál indicá que un 65,9% dels párticipánts despre s de 

párticipár en el projecte tenen millor conscienciá emocionál que lá mitjáná de pártidá. Aixï  doncs 

lá mágnitud de l’efecte ens indicá que  hi há uná tende nciá á millorár en áquest áspecte. De formá 

semblánt pel que fá á l’ánsietát estát, s’obte  uná puntuácio  de .30 en lá d de Cohen i áixo  ál 

 
1 http://www.psychometricá.de/effect_size.html 



Pá giná 11 

consultár lá táulá normál indicá que un 61,7% dels párticipánts despre s de párticipár en el 

projecte tenen uná disminucio  en l’ánsietát estát. 

En totes les áltres váriábles les tende ncies detectádes son molt pobres o insignificánts. 

 

CONCLUSIONS 

 

Despre s d’ánálitzár les dádes obtingudes i d’efectuár les proves estádï stiques de contrást de 

mitjánes i mágnitud de l’efecte, podem árribár á les segu ents conclusions: 

a) El grup de párticipánts novells pártien d’uns nivells de desenvolupáment emocionál mitjá  que 

es mántenen á l’ácábár el projecte, ámb uná lleugerá tende nciá á lá millorá (excepte en regulácio  

emocionál) encárá que no elá difere nciá no e s estádï sticáment significátivá. En l’u nicá dimensio  

de lá compete nciá emocionál en lá que es poden destácár les tende ncies á millorár e s en lá 

conscienciá emocionál. En áquestá dimensio  el 65,9% dels párticipánts hán obtingut nivells me s 

álts que en lá mitjáná de lá situácio  iniciál. 

b) El conjunt de párticipánts pártiá d’uns nivells d’ánsietát estát considerábles, tot i que en ánsietát 

tret no presentáven nivells d’ánsietát destácábles. Al finálitzár el projecte el seu nivell d’ánsietát 

estát há disminuï t cláráment, tot i que les difere ncies no hágin estát estádï sticáment 

significátives. No obstánt, lá mágnitud dels cánvis d de Cohen(ássenyáládá á lá táulá 6) há 

suficient com per considerár que potser lá párticipácio  ál projecte há pogut contribuï r á áquestá 

disminucio . Tántmáteix, támbe  es podrien átribuir áltres explicácions á les váriácions d’áquestá 

váriáble en párticulár, per exemple ráons derivádes del neguit que iniciálment els suposává 

háver de viátjár i lá reláxácio  ál tornár d’uná experie nciá que háviá tránscorregut positiváment. 

c) Pel que fá á lá sátisfáccio  ámb lá vidá, áquestá pártiá d’uns nivells normáls en el conjunt del grup 

de párticipánts, i despre s de l’experie nciá seguiá dins de lá normálitát, tot i háver áugmentát 

lleugeráment áproximánt-se ál nivell ált. No obstánt les difere ncies no hán estát estádï sticáment 

significátives i lá mágnitud de l’efecte no e s suficient com per poder dir que els cánvis puguin 

destácár-se. 
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d) Finálment pel que fá á les fortáleses i dificultáts, no s’observen cánvis estádï sticáment 

significátius. Si be  es pártiá d’uná situácio  dins de lá normálitát, despre s de l’experie nciá es 

mántenen en áquestá máteixá situácio . 

 

En sï ntesi podem dir que estádï sticáment no podem demostrár que lá párticipácio  en el 

prográmá India: Anglès i Valors per a adolescents i organitzat per “La Granja, Ability Training 

Center" l’estiu de 2019 hági produï t cánvis significátius en les váriábles estudiádes, tot i que les 

puntuácions brutes indiquin uná certá tende nciá á lá millorá. 

Probáblement, lá curtá durádá de l’experie nciá i l’u s d’eines d’áutoinforme repetides en áquest 

curt perï ode no permeten detectár cánvis competenciáls.  

Aquest informe recull les conclusions extretes exclusiváment á pártir de les dádes quántitátives 

derivádes de l’áplicácio  del qu estionáris esmentáts. Ens constá que en párál·lel s’há áváluát lá 

sátisfáccio  dels párticipánts i es disposá d’un conjunt de dádes complementáries. Per áquest 

motiu, suggerim triángulár les dádes per enriquir i mátisár les conclusions ánteriors. 


