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Introducció

Com a estudiants, el camí acadèmic iniciat a l'escola comporta una 
familiarització progressiva amb la valoració externa del nostre aprenentatge, on
l'espera i el contingut de la valoració generen un cert estat d'inquietud en 
l'alumnat que fa que, ja des de les primeres etapes educatives, comenci a 
desenvolupar unes habilitats de gestió del seu propi estat emocional que 
donaran lloc a una serie d'estratègies d'afrontament. Són precisament aquestes
estratègies, juntament amb les creences d'eficàcia, les que definiran com
actuen els individus davant dels diferents estressors i per tant, la seva conducta 
d'afrontament.

Objectius i Finalitat

Objectiu general: analitzar els agents estressants més rellevants, l'us de les 
estratègies d'afrontament, i el grau d'autoeficacia en els col·lectius d'estudiants i 
professors d'instrument en el grau superior de musica i en musics professionals

Objectius específics:
1. Conèixer les recerques realitzades en el context musical de grau superior en 
relacio a l'estres, les estratègies d'afrontament i l'autoeficàcia.
2. Analitzar les característiques propies de cada grup de participants
(estudiants, professors i musics professionals) i descriure les seves
característiques en funció de les variables sociodemogràfiques, academico-
formatives, d’estrés, estratègies d’afrontament i autoeficàcia.
3. Comparar les diferents mostres en funció de les variables 
sociodemogràfiques, academico-formatives, estres, estratègies d’afrontament i 
autoeficàcia.
4. Analitzar el paper mediacional o moderacional de les estratègies
d’afrontament entre l’estres i l’autoeficacia percebudes.

Finalitat: aportar una base cientifica per la realització de noves propostes en el 
marc acadèmic i en programes ja existents.

Metodologia

Es tracta d'un estudi descriptiu, transversal, prospectiu i correlacional, que combina dades
qualitatives i quantitatives.

Participants: formaran part de tres mostres de tres col lectius diferents: alumnes d’instrument, 
professors d'instrument, tots dels tres centres oficials d'Educacio Superior de Musica de la ciutat de 
Barcelona (ESMUC, Liceu, Taller de Musics) i instrumentistes professionals. Per calcular el tamany de la 
mostra, s’ha seguit el programa estadistic SIMSFIT, recomanant recollir una poblacio de 96 participants
(rang 88 i 146), amb una alfa = 0.05 i una beta = 0.2

Tècniques de recollida de dades Tècniques d’anàlisi

· Escala sociodemogràfica. Està
composta pel nivell d'educació i 
ocupació actual dels participants,                  
que permet calcular el nivell
socioeconomic o de posició social    
de dos factors (Hollingshead, 1975).

· Escala acadèmic-formativa. 
Elaborada i validada per experts,               
per recollir informacio rellevant
sobre el grau de formació, cursos 
oficials i no oficials, etc. 

· Escala d'Estrès Percebut (PSS, 
Cohen, Kamarak i Mermelstein, 
1983). 
· Estratègies d'afrontament: 
Inventari de respostes
d'afrontament (CRI-A, Moos, 2010). 
· Autoeficàcia: MBI-GS (Schaufeli, 
Maslach, Leiter i Jackson, 1996) 

· Anàlisi descriptiva dels estadístics basics (mitja, desviació
estandard, mitjana i intervals Inter-quartils per a les variables 
continues i ordinals, i les frequencies i percentatges per a les 
variables categòriques).
· Grau de relació entre variables qualitatives: taules de contingència
(ji-quadrat) 
· Grau d’associació entre variables d’interval o de raó: coeficient de 
correlació de Pearson.
· Contrast d’hipòtesi sobre mitges:  prova T per a una mostra.
· Contrast d'hipòtesi d’igualtat de mitges: prova de T (t de student).
· Comparació de dues o més mostres: la F de Fisher-Snedecor
sempre i quan es compleixin els dos suposits fonamentals: 
normalitat i homoscedasticitat
· Contrastos a posteriori, assumint variancies iguals: l’anàlisi de 
Bonferroni, i no assumint variancies iguals, el contrast T2 de 
Tamhane. En els casos en que no es compleixi homogeneitat de 
variàncies es procedirà a aplicar les proves no paramètriques.
· Per a mostres independents s’aplicara la U de Mann-Whitney, per
a varies mostres independents la H de Kruskal-Wallis, per a dues
mostres relacionades la prova de Wilcoxon, i per a vàries mostres
relacionades la prova de Friedman.
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Les contribucions científico-tècniques: l'elaboracio d'un protocol
de proves, les quals permetran una recollida d'informacio
exhaustiva sobre les caracteristiques psico-socials (estrés, 
estratègies d'afrontament i autoeficàcia) dels alumnes de grau
superior de musica i dels musics professionals. Millorar la precisió
dels registres d'avaluacio aplicats fins al moment que possibiliti
oferir una guia d'optimitzacio per afavorir el rendiment i benestar
d'aquests col·lectius.

Elaboració d'un corpus sistemàtic de coneixement relatiu a les 
caracteristiques dels alumnes i dels professionals que imparteixen
l'assignatura d'instrument pel que fa a l'avaluacio de l'estrés i de les 
estratègies d'afrontament en el nivell d'autoeficàcia assolit.
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