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1.INTRODUCCIÓ 

 

La paraula emoció prové del llatí “emotio”, que significa impuls o moviment. 

La paraula educació, deriva de la paraula llatina “educatio”, que vol dir, alimentar 

i/o conduir. L’educació emocional, es el que pretén, ensenyar-nos a conduir de 

manera encertada els nostres impulsos per a que tinguin un impacte positiu en 

les nostres vivències.  

Les emocions estan totalment vinculades a les nostres accions. La manera 

com ens comuniquem, com afrontem les dificultats i les eines personals de les 

que disposem per poder resoldre els conflictes i problemes que es presenten a 

la vida, son alguns dels exemples que verifiquen la seva rellevància. Tal i com 

indica Maturana (1992) totes les accions humanes es fonamenten en lo 

emocional, independentment de l’espai operacional on sorgeixin, i no hi ha cap 

acció humana sense una emoció que la fonamenti.  

Les emocions incideixen en tots els àmbits de la nostra vida, tant a nivell 

social, familiar, laboral com també en l’educatiu. Així doncs, l’àmbit acadèmic no 

està exempt de ser influenciat per les emocions, ni de com aquestes estan 

implicades en els processos d’aprenentatge.  

Al llarg de la nostra etapa educativa aprenem molts conceptes, i molt pocs 

d’ells els acabem recordant al pas dels anys. Llavors, per que el nostre cervell 

es capaç de recordar alguns aprenentatges més que uns altres? Per a que un 

aprenentatge es consolidi en la nostra memòria, és necessari vincular-ho a una 

emoció, tal i com afirma Rodríguez (2016), les emocions representen, juntament 

amb els processos cognitius, un factor determinant per a la adquisició de 

coneixements. 

Actualment, els docents comencen a incorporar en les seves practiques la 

vessant més emocional en les matèries que imparteixen i en els coneixements 

que transmeten. L’etapa educativa en la que resulta més senzill introduir aquets 

conceptes i aprenentatges es durant l’etapa infantil i primària. El propi sistema 

educatiu dóna per entès que aquests coneixements emocionals s’han consolidat 

i integrat en els alumnes en les etapes inicials de l’escolarització i en etapes 



EFECTE DE LA REGULACIÓ EMOCIONAL EN EL RENDIMENT ACADÈMIC. 

 

 5 

posteriors centren la seva tasca educativa en la transmissió de continguts, 

competències i valors.   

Quan els alumnes fan el pas a l’etapa d’educació secundaria obligatòria (a 

partir d’ara E.S.O) es troben davant de nous reptes educatius, però també nous 

desafiaments a nivell personal. En aquesta fase es quan la persona comença a 

construir la seva identitat, s’inicien tota mena de canvis hormonals, d’aparença 

física, s’originen també les preocupacions per les relacions socials i l’encaix en 

els grups d’iguals. Afloren les inseguretats i multitud de sentiments, els quals han 

de saber reorientar per no perdre el nord en els seus estudis.  

Sembla doncs, que havent superat aquesta etapa, qui ho aconsegueix, té els 

recursos necessaris per pujar un esglaó més a nivell acadèmic, però la realitat 

no sempre va de la mà.  

El propòsit d’aquest estudi és descobrir quin és el nivell de consciència 

emocional i quines son les eines i recursos de les que disposen un grup de joves 

que es troben en l’etapa de Batxiller i com fan front a les dificultats que se’ls hi 

presenta tant a nivell acadèmic com  personal. La recerca planteja la següent 

hipòtesis: a major nivell de regulació emocional, més possibilitat d’èxit educatiu 

tindran els alumnes en l’etapa del Batxiller.  

2. JUSTIFICACIÓ 

 

Tal i com informa el Centre Investigació Sociològica (a partir d’ara CIS), 

els joves d’entre 18 i 24 anys asseguren haver-se sentit “molt” o “bastant”  més 

agobiats (33,7%), tristos (24%) i preocupats per moltes coses “sense poder 

controlar” (35,6%) que l’any 2019. 

 

Actualment, en plena pandèmia per la SARS-CoV-2 (Covid-19), es reben 

a les consultes psicopedagògiques molts més casos d’adolescents desencisats 

pels seus aprenentatges, desmotivats i amb menys energia. Les restriccions i les 

xarxes socials han afectat i han augmentat exponencialment aquestes conductes 

i pensaments.  
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Tal i com es destaca en l’article de Blanco (2021), “amb l’edat millora la 

nostra capacitat de regular les nostres emocions, per lo que pot explicar que els 

joves que estan mostrant més malestar, es perquè les seves estratègies de 

regulació emocional son menys eficients que les de les persones més grans.” 

Els joves acudeixen a la consulta amb més símptomes d’irritabilitat, 

ansietat, aïllament, addiccions a la tecnologia, dificultats per dormir, problemes 

d’autoimatge, conductes agressives i totalment desorientats. Aquestes emocions 

van lligades amb sentiments d’insuficiència i, al mateix temps, amb poca 

estructura i organització per poder afrontar les tasques acadèmiques que se’ls hi 

exigeix.   

Tal i com va afirmar Rojas (2019), les emocions son vitals per 

l’aprenentatge. Si el que senten els nostres joves en aquesta etapa tant rellevant, 

com son els estudis post-obligatoris, son sentiments principalment negatius i no 

saben com regular-los, quin es l’impacte que tindran en els seus resultats 

acadèmics?  

Quan parlem de regulació emocional, tenim tendència a pensar en 

programes i tallers per a nens i nenes que estan cursant l’etapa infantil o primària 

i, encara que amb menys freqüència, en els adolescents de E.S.O. Però deixem 

totalment de banda als joves que cursen estudis post-obligatoris, Batxillers i/o 

Formació Professional,  donant per fet que aquests ja han adquirit tot allò que 

necessiten per afrontar de manera adequada, acadèmica i emocionalment, 

aquesta etapa.  

La motivació en aquest estudi és comprovar quina és la situació real dels 

joves que cursen l’etapa del Batxiller avui en dia, tenint en compte la situació 

extraordinària que vivim, quin és el seu nivell consciència i de regulació 

emocional i com afecta en el seu rendiment escolar.  Els resultats d’aquesta 

recerca podran aportar informació per tal de realitzar futures modificacions en el 

plantejament de l’estructura i el currículum en aquesta etapa educativa. 

L’incentiu personal que m’ha mogut a investigar sobre aquesta temàtica és la 

experiència personal com a estudiant de Batxiller. És una etapa plena de canvis 

i de nous aprenentatges, tant personals com acadèmics, amb continues preses 
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de decisions importants que encaminaven el futur més immediat i amb les 

emocions a flor de pell.  

Malgrat el continu de canvis que han aparegut en la societat del S.XXI, i 

el sistema educatiu i concretament en el Batxiller, continua reproduint els 

mateixos conceptes des de fa més de tretze anys. Tal i com s’ha plantejat amb 

anterioritat, és necessari un canvi en el sistema, però alhora són necessàries les 

dades per poder aportar llum al camí que cal seguir per aconseguir aquesta 

transformació.  

3. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

 

L’etapa del Batxillerat, la qual es vol centrar aquest estudi, és un període 

que es distribueix en dos cursos acadèmics. Es cursa entre els 16 i els 18 anys 

i prepara a l’alumnat per al seu accés a estudis professionals o universitaris. 

Aquests alumnes es troben en una etapa curta però alhora vital i l’afronten, en 

moltes ocasions, amb poques eines emocionals. La investigació s’ha dut a terme 

a un Institut públic del Camp de Tarragona, en el curs de primer de Batxillerat.  

L’estructura del Batxiller es centra en la transmissió de continguts i 

competències en diverses matèries, formulant aquesta regla de tres:  a més 

coneixement ensenyat, més aprenentatge, millors resultats acadèmics. Però 

sabem que aquesta fórmula no sempre dóna bons resultats. Però, s’ha realitzat 

algun estudi anteriorment que extregui dades de com es senten els alumnes en 

aquesta etapa? i també,  Quines son les emocions que més repercuteixen en els 

alumnes alhora d’estudiar?  

Tal i com es descriu, en les últimes dècades s’ha incrementat la pressa de 

consciencia respecte la importància de l’aprenentatge i la regulació emocional 

en els nens (Cole, Michel & Teti, 1994; Morris, Silk, Steinberg, Myers & Robinson, 

2007; Southam-Gerow & Kendall, 2002) citat per Martínez (2016). “Tanmateix, 

malgrat que s’ha reconegut la importància de la regulació emocional pel 

desenvolupament psicològic saludable, les investigacions s’han centrat 

principalment en la primera infància i l’adultesa, atorgant una importància menor 

a la infància mitja i l’adolescència” Martínez (2016, p.25). 
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Hem d’entendre l’estudiant com a un tot, no podem separar-lo per parts i 

fixar-nos en ell/a en un àmbit en concret.  Per una banda, el recolzament 

emocional en l’etapa de Batxiller és insuficient. Els centres escolars, públics i 

privats, disposen de pocs recursos i els alumnes no disposen de cap espai per 

exposar les seves idees, mancances i dificultats de regulació emocional.  

Així doncs, el propòsit d’aquesta recerca és avaluar el grau de consciència 

emocional, els reptes personals en la regulació d’emocions, les eines de les que 

disposen i com afecten a nivell acadèmic, en els alumnes de Batxillerat.  

3.1. OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

Objectiu general de l’estudi és determinar l’impacte que té el nivell de 
regulació emocional personal amb el rendiment acadèmic, en alumnes de 
Batxillerat. 
 

Aquesta investigació concreta tres objectius específics (O.E):  

- O.E.1: Mesurar el grau de regulació emocional que tenen els alumnes de 

Batxillerat.  

- O.E.2: Identificar quin nivell d’auto-percepció acadèmica disposen els 

alumnes de Batxillerat alhora d’afrontar proves acadèmiques. 

- O.E.3: Establir la relació entre l’auto-percepció acadèmica i les estratègies 

que usen els estudiants per la seva regulació emocional i l’efecte 

d’aquestes al seu rendiment acadèmic.  

 

3.2. HIPÒTESI 

- Els alumnes amb un alt nivell de regulació emocional tenen èxit 
educatiu. 

4. MARC NORMATIU 

 

Actualment, la Llei 12/2009 del 10 de Juliol, és la legislació vigent la qual 

regula el sistema educatiu de Catalunya des de l’etapa d’educació infantil fins a 

l’alternança entre formació i treball. Tal i com s’inclou en el document, aquesta 
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llei exclou la seva aplicació al sistema universitari de Catalunya, ja que aquest 

es regeix per la seva normativa específica.  

En l’article 2. 2 apartat a), de la Llei 12/2009 del 10 de Juliol, s’exposen 

els principis rectors específics del sistema educatiu, proposant “la formació 

integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials 

dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un 

ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en 

els centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi” 

(p.36). En l’esmentat document, pel que fa a etapes d’estudis post-obligatoris, no 

apareix cap menció a nivell de d’educació emocional, aquest fet deixa un buit en 

aquesta etapa educativa.  

El decret 142/2008, del 15 de Juliol pel qual s’estableix l’ordenança dels 

ensenyaments de Batxillerat, “té com a finalitat proporcionar a l’alumnat 

formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li 

permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-

se a la vida activa i a l’educació superior” (p. 1). 

En el mateix document s’exposa, “En el batxiller, s’identifiquen com a 

competències generals i comunes les sis següents: competència comunicativa, 

competència en investigació, competència en la gestió i el tractament de la 

informació, competència digital, competència personal i interpersonal i 

competència en el coneixement i la interacció amb el món.” (p. 15).  

“La competència personal i interpersonal, es construeix per mitjà de les 
activitats d’aprenentatge de cada matèria que ajuden a cultivar la intel·ligència 

emocional, es a dir, l’autoconeixement, la comprensió dels propis 
sentiments, l’habilitat per reflexionar sobre les pròpies experiències i la 
capacitat de fer-se una imatge ajustada d’un mateix. [...] Aquesta 

competència és imprescindible per desenvolupar la capacitat d’autoregular els 
propis aprenentatges i construir el propi projecte vital, la pressa de decisions i 

assumir riscos d’aquests per a l’adquisició d’un esperit de superació. [...] Es 

construeix a través d’aquestes activitats les quals mouen diverses capacitats, 

destreses i valors interpersonals els quals destaquen les habilitats socials, la 
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capacitat de treballar en equip i de fer projectes en comú, la capacitat 
assertiva i dialògica, la mediació en la resolució pacifica de conflictes, la 

acceptació de la diferència i la diversitat cultural, la capacitat d’escola i 

d’aprendre a través de les activitats d’aprenentatge i avaluació” (p.19 i 20).  

Les competències citades, les quals han de construir-se en l’alumnat, fan 

referència a aspectes de índole emocional i d’autoconeixement, però no habilita 

un espai concret ni especifica qui és el responsable de dur a terme dita comesa. 

L’esmentat document recull algunes de les actuacions necessàries en les 

assignatures que s’imparteixen en l’etapa del Batxillerat per tal de promoure la 

competència personal i interpersonal.  

En l’àmbit de les llengües estrangeres “prendre consciència sobre la 

influència dels aspectes emocionals sobre l’aprenentatge de la llengua 

estrangera, i desenvolupant estratègies per a superar la inseguretat pròpia del 
parlant al·lòcton” (p.38). S’entén doncs que l’àmbit de les llengües estrangeres 

és treballen aspectes emocionals i d’autoregulació de la inseguretat, la timidesa, 

la por al fracàs i les dificultats emocionals- comunicatives de l’alumnat.  

L’assignatura d’educació física, “tractarà de fer un pas més cap a 

l’autonomia de l’alumnat en la planificació, gestió i pràctica de l’activitat física, 

així com de la comprensió del món en el que vivim, des d’una perspectiva 

holística de les activitats físiques i esportives que contempli l’aspecte físic i 

biològic, l’aspecte social i l’aspecte psicològic i emocional amb la finalitat 

d’adquirir un estil de vida saludable” (p. 51). Segons indica el document, en l’àrea 

d’educació física, la qual s’imparteix en primer de Batxiller, el professorat 

transmet la impotència de l’esport i els seus beneficis a nivell físic i psicològic, 

amb la seva pràctica.  

En les modalitats d’art, d’economia d’empresa, d’arts escèniques, música 

i dansa, també es fa una breu menció a la utilitat de la intel·ligència emocional i 

en la gestió de les relacions per a la millora de les relacions personals i 

col·lectives.  
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Actualment la llei específica quines son les eines emocionals necessàries 

i que cal assimilar en l’etapa del Batxiller, englobant-les en competència 
personal i interpersonal. Per obtenir aquesta competència és necessari crear 

un projecte específic (i alhora designar a un professional en aquest àmbit) per a 

dur a terme de manera pautada aquells aspectes emocionals necessaris a 

treballar en aquesta etapa.  

Els alumnes de Batxiller s’enfronten en una etapa decisiva on les 

emocions mal gestionades donen lloc a eleccions que poden impactar en la seva 

vida personal i, al mateix temps, en el futur de la societat.   

5. MARC TEÒRIC 

 

5.1 INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (IE) 

 

El concepte IE va sorgir per primera vegada i es va difondre a partir dels 

estudis de  Mayer i Salovey  l’any 1990, però el concepte no va rebre més atenció 

fins l’any 1995, amb la publicació d’Emotional Intelligence de Daniel Goleman.  

El concepte d’intel·ligència emocional, tal i com recullen Mayer i Salovey 

(1997), citat per Mayer (2005, p.35) “és la capacitat de raonar sobre les emocions 

i fer ús d’elles per a millorar el pensament. Això inclou les habilitats per percebre 

les emocions de manera precisa, per accedir i generar emocions i el coneixement 

emocional, i per regular reflexivament les emocions de manera que promoguin 

un desenvolupament emocional i intel·lectual.”  

Actualment, la intel·ligència emocional es considera com un dels aspectes 

més importants en el procés ensenyament-aprenentatge de les emocions, doncs 

es el terme base per a la comprensió i l’estudi de les competències emocionals i 

de l’educació emocional Bisquerra (2009, citat per Rojas i Ruiz 2018).  

Tal i com explica Bisquerra (2009),  la IE és un aspecte important de la 

psicopedagogia de les emocions per diferents raons: com a fonamentació de la 

intervenció, com a base de les competències emocionals, com a referent de 

l’educació emocional.  

 



EFECTE DE LA REGULACIÓ EMOCIONAL EN EL RENDIMENT ACADÈMIC. 

 

 12 

5.2 LA IMPORTÀNCIA DE LES COMPETÈNCIES EMOCIONALS 

 

Abans d’endinsar-nos en el concepte de competències emocionals, és 

necessari definir breument, què és una competència i què és una emoció. 

Bisquerra i Pérez (2007, citat per Rojas i Ruiz 2018) defineixen una competència 

com “la capacitat de mobilitzar adequadament un conjunt de coneixements, 

capacitats, habilitats i actituds necessàries per a realitzar activitats diverses amb 

un cert nivell de qualitat i eficàcia”. El concepte d’emoció és considerada com a 

multidimensional i actualment es defineix com “un estat complex de l’organisme 

caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa a l’acció” (Bisquerra, 

2009).  

Bisquerra (2009) assenyala, que la competència emocional “suposa prendre 

consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones 

estratègies d’afrontament; capacitat per autogenerar emocions positives, etc.” 

L’autor senyala quines són les microcompetències:  

 

- Expressió emocional apropiada: És la capacitat per expressar les 

emocions de forma apropiada. Implica l’habilitat per comprendre que l’estat 

emocional intern no necessita correspondre amb l’expressió externa. Això 

es refereix tant en un mateix com en els altres. En nivells de major 

maduresa, suposa la comprensió de l’impacte que la pròpia expressió 

emocional i el propi comportament, puguin tenir en altres persones. També 

inclou l’hàbit per tenir això en compte en el moment de relacionar-se amb 

altres persones. 

- Regulació d’emocions i sentiments: Això significa acceptar que els 

sentiments i emocions. La regulació de la impulsivitat (ira, violència, 

comportaments de risc); tolerància a la frustració per prevenir estats 

emocionals negatius (ira, estrès, ansietat, depressió), perseverar en 

l’assoliment dels objectius tot i les dificultats; capacitat per diferir 

recompenses immediates a favor d’altres més a llarg termini però d’ordre 

superior, etc. 

- Habilitats d’afrontament: Habilitat per afrontar reptes i situacions de 

conflicte, amb les emocions que generen. Això implica estratègies 
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d’autoregulació per gestionar la intensitat i la durada dels estats 

emocionals. 

- Competència per autogenerar emocions positives: És la capacitat per 

autogenerar i experimentar de forma voluntària i conscient emocions 

positives (alegria, amor, humor, fluir) i gaudir de la vida. Capacitat per a 

auto-gestionar el propi benestar emocional a la recerca d’una millor qualitat 

de vida. 

 

5.3 REGULACIÓ EMOCIONAL (RE) 

Degut a la seva complexitat, el concepte de regulació emocional (RE), ha 

estat definit de diferents maneres per diversos d’autors. Per a Gross (2014, citat 

a Andrés et al. 2017) “la regulació emocional implica aquells processos que 

permeten monitoritzar, avaluar i modificar la naturalesa i el curs de l’emoció amb 

la finalitat de complir objectius i respondre de manera apropiada a les demandes 

de l’entorn”.  

En el mateix marc, Bisquerra (2005) ho concreta com la capacitat de 

“manejar les emocions. Tolerància a la frustració. Autocontrol de la impulsivitat. 

Manejar la ira i el comportament agressiu. Retardar les gratificacions. Adoptar 

una actitud positiva davant la vida. Resiliència. Estratègies de control emocional.” 

Els autors Einsberg i Spinrand (2004) defineixen la regulació emocional com “el 

procés d’iniciar, evitar, inhibir, mantenir o modular la ocurrència, forma, intensitat 

o duració dels estats emocions interns, la fisiologia relacionada amb les 

emocions, els processos d’atenció, els estats motivacionals.” 

Per tant, quan l’individu intenta realitzar l’acció de regular-se, entren en 

joc diversos factors personals i interpersonals, aprenentatges i bagatge 

emocional els quals determinaran la resposta final.   

 

5.3.1 Característiques de la regulació emocional 

Fent referència a Gómez-Simón (2015, citat en Rojas i Ruiz 2018), 

especifica cada component de la RE. El coneixement i la comprensió de les 

emocions, menciona com la persona atén i rep els estímuls emocionals i recalca 

la importància de la consciència i atenció emocional [...] l’acceptació de les 

emocions permet que l’individu no restringeixi la seva experiència emocional.  
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La importància de poder experimentar aquestes vivències, ja siguin 

agradables o desagradables i poder processar-les és realment beneficiós per 

augmentar el grau de RE. La persona que es troba davant d’una situació 

aparentment negativa i mostra la capacitat de controlar els propis impulsos, 

avaluar la situació i regular el seu comportament instintiu valorant les diverses 

opcions de resposta, és una persona amb un gran control i regulació emocional.  

 

 5.3.2 Factors que influeixen en la regulació emocional 

Segons Martínez (2016), son varis els factors que es relacionen amb la 

regulació emocional com: els biològics, els ambientals, els biològic-culturals i, un 

últim factor, l’edat.  

En els factors biològics, (Rothbart, 1991 en Martínez, 2016, p.16) es 

refereix a temperament com a les diferències en la reactivitat i autoregulació 

influint a la forma i a la intensitat davant l’estímul. Els factors ambientals 

mantenen la relació amb la història personal i de criança. La RE té un alt impacte 

els primers anys de vida. El factor biològic-cultural està relacionat amb com la 

persona regula les seves emocions d’acord amb el seu gènere.  

Finalment, Martínez (2016) indica que l’edat es clau per al 

desenvolupament de la RE doncs, a mesura que l’individu madura, va adquirint 

una major capacitat per auto-regular-se i poder tenir un repertori més ampli i 

flexible de respostes. Tal i com s’indica en la investigació de Pulido i Herrera 

(2015), “els individus de major edat van evidenciar nivells superiors de IE, 

quelcom que forma part del desenvolupament emocional”. 

 

5.4 LA SUPRESSIÓ EXPRESSIVA I LA REAVALUACIÓ COGNITIVA 

Un dels models que més pes ha tingut en el terreny de la regulació 

emocional és el model de Gross (1998). Aquest autor proposa que existeixen 

cinc estadis en el procés de generació i regulació d’una emoció: (1) la selecció i 

identificació d’una emoció, (2) canvi de la situació, (3) focalització de l’atenció, 

(4) canvi cognitiu i (5) modulació de la resposta emocional. Les quatre primeres 

fases es considera que són prèvies a la resposta emocional final de l’individu. La 

cinquena està centrada en la mateixa resposta. Segons el model de Gross, 

existeixen diverses estratègies que les persones poden utilitzar per poder regular 
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la seva emoció i conducta. Actualment, segons Navarro et al. (2018), les 

estratègies que han rebut més recolzament empíric són la re-avaluació cognitiva 

(a partir d’ara RC) i la supressió expressiva (a partir d’ara SE).  

 La re-avaluació cognitiva fa referència a la construcció de noves idees i 

significats d’una situació, que aparentment és negativa per a la persona, i  té com 

a finalitat neutralitzar l’impacte emocional. Aquesta tàctica pot amplificar el 

resultat emocional positiu d’una determinada situació que de per si és favorable 

per a la persona que ho experimenta. Segons Navarro et al. (2018), aquesta 

estratègia consisteix en que la persona pensa, avalua, i considera una 

determinada situació amb l’objectiu de modelar la seva resposta i l’impacte de la 

mateixa.  

 D’altra banda, l’estratègia de supressió expressiva, fa referència a la 

inhibició de l’expressió de l’experiència emocional, modificant la conducta de la 

resposta emocional però sense reduir la emoció negativa.  

 Aquestes dues estratègies de RE tenen un gran impacte en el 

funcionament psicològic de les persones. Les persones que utilitzen de manera 

regular estratègies de RC s’han relacionat amb un major afecte positiu, menors 

nivells d’afecte negatiu, un millor funcionament interpersonal i benestar general. 

Per contra, la SE s’ha relacionat amb una menor expressió de les emocions 

positives, menys relacions interpersonals, major presencia d’afecte negatiu, 

major numero de símptomes depressius i menor èxit en la recuperació de l’estat 

d’ànim (Gross i John, 2003 extret de Navarro et al. 2018).  

 

5.5 RENDIMENT ACADÈMIC (RA) 

 

 Actualment, no es pot trobar una definició concreta del que és el rendiment 

acadèmic, tanmateix hi ha factors en als que les definicions de diversos autors 

fan referència.  L’ educació és una estructura humana valorada pels resultats 

que produeix la mateixa, els quals estan fixats amb uns principis, fins i objectius. 

Aquestes afirmacions porten a Pulido i Herrera (2017), al concepte de RA, fent 

referència al nivell de coneixements i habilitats presents en l’estudiant.  

Per a Gómez- Castro (1987) el RA és el conjunt d’habilitats escolars i nivell 

de coneixements que l’estudiant presenta al llarg de la seva vida escola i que 

son expressats en un instrument d’avaluació al finalitzar el procés. Per a 
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Castejón (2014, citat per Rojas i Ruiz 2018), conclou que “el RA al ser un 

constructe psicològic, insereix dificultats en el moment de la construcció del 

concepte i que, en la majoria d’investigacions sobre aquest tema, s’utilitzen les 

qualificacions atorgades per part dels docents.” El mateix autor argumenta que 

“es pot abordar el RA com un producte quantificable que es reflexa en les 

qualificacions que realitza el docent i que es veu influenciat per factors interns i 

externs de l’estudiant”.  

 

 5.5.1 Factors que influeixen en el rendiment acadèmic 

 

 Les investigacions de Garbanzo (2007) i Vázquez et al. (2012) van 

determinar que existien tres grups de factors que intervenen en el RA. Aquests 

són: els personals, els socials i els institucionals.  

 Els factors personals inclouen: competència cognitiva, motivació, 

condicions cognitives, autoconcepte acadèmic, autoeficàcia percebuda, 

benestar psicològic, satisfacció i abandonament respecte als estudis, assistència 

a classe, intel·ligència, aptituds, sexe, formació acadèmica prèvia i notes.  

 Els factors socials fan referència a: les diferències socials, l’entorn 

familiar, nivell educatiu dels pares, nivell educatiu de la mare, context socio- 

econòmic i variables demogràfiques.  

 Per altra banda, els factors institucionals fan referència a: l’elecció dels 

estudis segons l’interès de l’estudiant, complexitat dels estudis, condicions 

institucionals, serveis de recolzament, ambient estudiantil, relació estudiant- 

mestre i proves específiques d’ingrés a la carrera.   

 Segons l’autor, son factors que s’han de tenir en compte al llarg de l’etapa 

educativa obligatòria i post- obligatòria.  

 

 5.5.2 Relació entre Regulació emocional i Rendiment acadèmic 

“La educació socio-emocional té un impacte positiu en l’aprenentatge 

acadèmic” (Durlack & Weissberg, 2005 citat a Páez & Castaño, 2015). Els dos 

conceptes estan estretament relacionats, doncs afecten l’un sobre l’altre. En 

relació amb aquests plantejament, s’ha comprovat que la utilització de 

programes educació emocional produeixen un impacte en el RE tal i com afirmen  
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els treballs de Fried, 2011; Merlino i Ayllón, 2012; Pereno, Moretti, Ortíz, i 

Medrano, 2012 citats a Rojas i Ruiz (2018).  

Segons Pereneo et al. (2012), es planteja que és essencial el treball previ 

en regulació emocional per un millor rendiment acadèmic, doncs detalla un seguit 

de relacions entre les emocions i l’autoconcepte acadèmic, la percepció el control 

acadèmic, les creences d’autoeficàcia, la satisfacció acadèmica i amb la vida, 

entre d’altres.  

Les habilitats de regulació emocional que es relacionen directament amb 

el rendiment acadèmic, són: la modificació de reaccions emocionals, 

l’autocontrol i la tolerància al distrès, repercutint a un millor RA. D’aquesta 

manera és necessari un nivell elevat de tolerància a l’ansietat al moment de 

realitzar activitats complexes, prolongades i que comportin  treball cognitiu per 

aconseguir l’èxit acadèmic, Andrés et al. (2017, citat a Rojas i Ruiz 2018). 

Les habilitats per una bona RE, estan relacionades amb el terme que en 

psicologia es coneix com el Locus de control (LC, a partir d’ara). Per exemple, 

davant d’una mateixa situació de fracàs, dues persones poden desenvolupar 

pensaments totalment diferents. Per una banda, una persona pot senyalar, 

davant d’un baix resultat en una prova acadèmica que aquest pot ser degut a 

una poca preparació. En canvi, una altre persona en la mateixa situació, atorga 

aquest resultat a qualsevol variable externa a ell/a (el mestre, el dia no era 

l’adequat, etc.). Aquestes dues persones presenten un LC diferent, el primer 

seria un estudiant amb LC intern i el segon estudiant diríem que té tendència a 

un LC extern, segons Araya, 2000; Findley i Cooper, (1983, citat a de Maryora i 

Fernández 2015). 

Finalment, els treballs de Pulido i Herrera (2017) demostren la relació 

directa entre RE i RA, ja que en tots els casos, els estudiants amb qualificacions 

més elevades, eren aquells que contaven amb més habilitats de RE. 

5.6 APORTACIÓ A LA SOCIETAT I A LA ÈTICA PROFESSIONAL 
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 Després de revisar les investigacions més rellevants que relacionen la 

importància de la regulació emocional i el rendiment acadèmic, podem confirmar 

que s’han realitzat diversos estudis en aquesta línia d’investigació. Gràcies a la 

recerca prèvia en aquest àmbit existeix una minuciosa descripció dels conceptes 

RE i RA, obtenint així informació ajustada i capaç de classificar els factors que 

estan estretament relacionats entre els conceptes. 

 Tal i com reflexionen Cole, Michel & Teti (1994), Morris, Silk, Steinberg, 

Myers & Robinson (2007) i Southam-Gerow & Kendall (2002, citat per Martínez 

2016), les investigacions han centrat tota la seva atenció en l’àmbit de la primera 

infància, donada la seva rellevància, ja que, ha partir dels seus resultats s’han 

introduït programes d’educació emocional a les escoles i s’ha analitzat 

transversalment el seu impacte. Una altra etapa educativa també molt 

investigada és l’afectació de la RE al RA en l’etapa adulta, més concretament en 

estudiants universitaris. El nivell de maduresa en les expressions dels 

participants i el bagatge personal d’aquests, ha ajudat a filar prim en els factors 

que influeixen i s’ha pogut extreure més detalladament com, quan i perquè 

s’involucren.  

 Martínez (2016), posa de manifest la falta d’ investigació en l’etapa infantil 

mitjana i l’etapa de l’adolescència. En la línia de les anteriors investigacions, 

aquest estudi té per objectiu abastar aquest sector de la població que s’esmenta, 

fent un estudi específic de l’efecte en la RE i el RA en estudiants que estudiant 

l’etapa del Batxiller.  

Aquesta investigació val aportar dades rellevants per tal d’introduir nous 

canvis en aquesta etapa educativa i incloure espais per a la gestió i regulació 

emocional per als estudiants que efectuen els  estudis post-obligatoris. La seva 

mirada ajudarà a entendre la perspectiva dels estudiants i incentivarà el canvi en 

aquest tram educatiu. En l’actualitat més recent, existeix el moviment 

#canviemelbatxillerat, iniciat per un grup de docents incentivades per l’escolta i 

la preocupació cap al seu alumnat. Aquesta recerca té com a repte aportar dades 

que sostinguin la necessitat d’aquest canvi a nivell social- educatiu.  
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6. MARC METODOLÒGIC 

6.1 DISSENY DE L’ESTUDI  

 

 Amb la intenció de poder contribuir en el coneixement de com afecta el 

nivell de regulació emocional en el context educatiu, el present estudi té com 

objectiu establir una relació entre consciència emocional i les eines de què 

disposen els estudiants per a la seva regulació emocional i el rendiment 

acadèmic. 

 Es tracta d’un estudi descriptiu, d’implementació seqüencial, prioritzant 

primerament la part quantitativa i des d’una perspectiva teòrica implícita. La 

investigació és realitza des d’una aproximació metodologia mixta. Tal i com 

explica Rodríguez (2018), es tracta d’aprofundir en els resultats obtinguts 

mitjançant un mètode amb la utilització, posteriorment, d’un altre. Alhora, la 

utilització d’una metodologia mixta, permetrà eliminar biaixos de determinats 

mètodes quan aquests es fan servir de manera aïllada. 

 Aquesta aproximació metodològica mixta, es duu a terme a partir de les 

següents tècniques d’investigació; l’administració d’un qüestionari d’elaboració 

pròpia i el test validat (ERQ). Per tal de poder contrastar les informacions 

recollides, s’ha dut a terme una comparativa amb les notes mitges dels quatre 

grups classe que participen.  

 Durant el transcurs de la investigació la part qualitativa d’aquest estudi 

ha patit canvis, en tractar-se d’un estudi en un entorn no-controlat, ha sigut 

necessari realitzar reajustaments.  Des d’un inici vàrem voler abordar la part 

qualitativa mitjançant la tècnica d’investigació del grup de discussió, aquesta ens 

permetia generar dades a partir de les dinàmiques i sinergies generades entre el 

grup de persones participants i al mateix temps, contrastar les informacions 

recollides amb qüestionaris, Rodríguez (2018).  

 Finalment, degut a la baixa participació en el grup de discussió, 

s’adapten les respostes obtingudes del qüestionari d’elaboració pròpia i 

s’extreuen resultats de caire qualitatiu.  
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6.2 PARTICIPANTS, CONTEXT I MATERIALS 

 

6.2.1 Participants i context 

  

L’Institut públic es troba a la comarca del Baix Camp (Tarragona).  Aquest 

centre, és un dels edificis amb més història a la ciutat. L’edifici, un antic convent, 

data de l’any 1488. L’any 1875 l’edifici adopta funcions encarades a 

l’ensenyament fins a dia d’avui. El centre té uns indicadors de diversitat elevats, 

tant d’alumnat estranger com alumnes amb necessitats educatives especials.  

La raó per la qual s’ha escollit el centres és degut a la proximitat i per la 

relació amb la figura d’enllaç. El contacte ha facilitat l’alleujament de les 

comunicacions amb l’equip directiu. Aquesta persona ha sigut l’encarregada de 

coordinar les connexions entre els tutors i la investigadora. El centre i els seus 

docents van rebre  la proposta de participació a l’estudi amb la voluntat de poder 

utilitzar les dades extretes per a una futura reflexió com a centre educatiu i amb 

el propòsit de poder modificar aquells aspectes que impacti negativament en el 

seu alumnat tant a nivell emocional com acadèmic.  

Han participat en l’estudi un total de 95 de subjectes d’ambos gèneres, el 

53,7% dels participants son homes (n=51), i la resta (46,3%) son de gènere 

femení (n=44), els quals han cursat, al llarg de l’estudi, el primer any 

d’ensenyament post- obligatori de Batxillerat escolaritzats a l’ Institut públic.  Les 

edats dels participants comprenen entre els 16- 19 anys, tenint en compte que 

algun dels alumnes hagi pogut repetir curs. Els alumnes estaven distribuïts en 

quatre classes depenen de la branca escollida i el volum de persones. Per una 

banda l’especialitat de ciències i tecnologia (34,7%) i l’especialitat d’humanitats i 

ciències socials (66,3%). Repartint-se en 1er BAT A (d’humanitats i ciències 

socials), amb un total de 31 alumnes, dels quals participaven voluntàriament 28; 

1er BAT B (ciències i tecnologia), amb un total de 24 alumnes, els quals 

participaven de manera voluntària 21; 1er BAT C (d’humanitats i ciències socials) 

amb un total de 20 alumnes que participaven en l’estudi i finalment 1er BAT D, 

on hi havia alumnes de les dues branques, ciències i tecnologia i d’humanitats i 

ciències socials, aquest grup estava format per 25 alumnes dels quals 23 

participaven en aquest estudi.  
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El tipus de mostreig és considera de tipus probabilístic conglomerat, doncs 

el col·lectiu que ha participat formen part del grup classe creat a l’inici de curs 

2020-2021.  

 

6.1.2 Materials i instruments de recollida de dades 

 

 Els instruments utilitzats per a l’obtenció de les dades d’aquesta 

investigació educativa, han sigut els següents:  

 

6.1.2.1 El qüestionari de Regulació emocional (ERQ). 

Aquest qüestionari, en la seva versió original anglesa, va ser presentat en la 

següent publicació:  

Gross, J. J.; John, O. P.: Individual differences in two emotion regulation 

processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of 

Personality and Social Psychology 2003; 85(2):348–362. 

 

La versió en castellà va ser utilitzada l’any 2006 per Raquel Rodríguez-

Carvajal, Bernardo Moreno-Jiménez, y Eva Garrosa, de la Universitat Autònoma 

de Madrid. El Qüestionari de Regulació Emocional està protegit per drets d’autor 

(©–1998 James J. Gross y Oliver P. John). 

 

Les preguntes d’aquest qüestionari estan repartides entre les sub-escales de 

re-avaluació cognitiva i supressió expressiva. Aquestes categories descriuen 

dues estratègies de regulació emocional: La re-avaluació cognitiva modifica les 

reaccions emocionals en el moment de la gestió, aconseguint canviar 

l’experiència emocional. La supressió expressiva tant sols modificaria la 

expressió emocional intentant ocultar la experiència viscuda sense alterar-la. Els 

autors del qüestionari ERQ, consideren la re-avaluació cognitiva com el mitjà 

més eficaç i més saludable per obtenir una regulació emocional més efectiva.  

Aquest qüestionari consta de 10 preguntes, les quals es puntuen del 1 al 7, 

en base a escala Likert. Els autors de l’escala no han establert punt de tall, es a 

dir, puntuacions que puguin definir i classificar la qualitat de la regulació 

emocional segons la puntuació obtinguda. Disposem dels resultats obtinguts en 
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una mostra de la població normal, formada per estudiants universitaris. Entre 

parèntesis apareix la desviació típica.  

 

 Homes Dones 

Re-avaluació cognitiva 4,60 (± 0,94) 4,61 (± 1,02) 

Supressió expressiva 3,64 (± 1,11) 3,14 (± 1,18) 

Taula 1 .Exemple de resultats en el ERQ en població universitària. Gross i John 

Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, 

relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology 2003; 

85(2):348–362. 

 

A partir de les dades obtingudes, la forma d’interpretar la puntuació 

obtinguda consisteix en comparar la mitja mostrada per homes i dones. 

Les preguntes estan relacionades en com les persones controlen i regulen les 

seves emocions en el dia a dia i davant d’estímuls quotidians. També s’afegeixen 

preguntes sobre el perfil de la persona participant.  

 

6.1.2.2 El qüestionari d’elaboració pròpia sobre l’autopercepció del 

rendiment acadèmic. 
El present qüestionari consta d’un total de 22 preguntes d’elaboració pròpia, amb 

7 opcions de resposta en escala Likert, les quals volen valorar tres aspectes de 

l’autopercepció dels alumnes en referència al seu rendiment acadèmic. Aquest 

qüestionari vol mesurar les següents variables: el grau de locus de control, 
l’autoconcepte/autoestima i d’estrès davant de tasques acadèmiques. 
Aquest qüestionari s’ha creat mitjançant la recerca d’altres models de 

qüestionaris relacionats amb l’autopercepció del rendiment acadèmic.  

 

L’autopercepció té un rol molt important en el rendiment acadèmic, tal i com 

indica Red et al., (2001) extret de Dunai et al., (2018) l’autopercepció es definida 

com “la percepció dels estudiants de les seves competències i habilitats respecte 

a l’àmbit acadèmic”. Diversos estudis, March (1990), Lent et al., (1997), Green 

et al., (2006) arriben a les mateixes conclusions: un millor autoconcepte 

acadèmic i motivació influiran positivament a la millora del rendiment acadèmic i 
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al mateix temps un bon rendiment acadèmic, farà pujar els nivells de motivació i 

autoconcepte. Per tant, podríem afirmar que un alt nivell autoconcepte està 

associat a un millor rendiment acadèmic.   

L’extracció de dades d’aquest qüestionari ens aporta informació qualitativa 

rica sobre les vivències dels estudiants alhora d’afrontar-se a les proves 

acadèmiques, englobant la seva percepció sobre la preparació i temps de 

dedicació, les emocions viscudes (tristesa, estrès, felicitat, angoixa). 

Les preguntes del qüestionari 1, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19 i 21 volen abordar 

aquesta característica. Tal i com apunten els estudis, les persones amb LC 

extern tenen tendència a mostrar un baix rendiment i persones amb LC intern 

tindran més consciència del seu treball personal i de com la seva implicació 

afecta al seu rendiment, segons Araya, 2000; Findley i Cooper, (1983) extret de 

Maryora i Fernández (2015).  

Les preguntes 2, 3, 10, 11, 12, 15 i 22 fan referència a l’autoconcepte i 

l’autoestima personal com a factor que està relacionat amb el rendiment 

acadèmic. Els resultats de l’estudi sobre l’autoestima i rendiment acadèmic de 

Cruz i Quinones (2012), destaquen que el 19% dels estudiants amb alta 

autoestima, el 16% obtenen un rendiment acadèmic entre bo i excel·lent i el 3% 

entre regular-baix. Aquests autors relacionen els resultats amb Rogers (2000), el 

qual afirma la importància del concepte d’un mateix i de la seva autoestima 

positiva pot afectar als processos cognitius i afectius dels estudiants.  

Les preguntes 5, 6, 13, 17 i 20 del qüestionari volen mesurar la variable de 

l’estrès en els estudiants. Conèixer com afronten emocionalment les proves i 

quina és la afectació del nivell d’estrès pot donar-nos informació de la seva 

autogestió emocional. L’estrès acadèmic pot donar-se, segons Hoyos Ramírez 

& Ojeda Martínez (2003) extret de Chacón (2018), per diverses variables com 

ara la personalitat, el LC, variables social-ambientals, econòmiques, tipologia 

dels estudis, entre d’altres.  

Per tal de realitzar una correcta correcció de les preguntes del qüestionari, a 

continuació (veure taula 2), s’indiquen els valors que l’investigador a codificat des 

de menys favorable (1) fins a molt favorable (7) per valorar cada un dels ítems. 

Cada ítem es marca amb un color diferent (verd, taronja i violeta) per identificar 

de manera ràpida quina variable mesura (LC, autoconcepte/autoestima, estrès).   
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 Molt 
d’acord 

Ni desacord ni 
d’acord 

Totalment 
en 

desacord 

1.Crec que els meus 

èxits acadèmics són 

gràcies al meu esforç. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.En el moment de 

realitzar un examen, 

sento que el meu 

rendiment no serà 

l’esperat. 

7 6 5 4 3 2 1 

3.Crec que els meus 

companys obtindran 

millors resultats que jo. 

7 6 5 4 3 2 1 

4.Estudio amb 

anticipació per obtenir 

bons resultats en els 

exàmens. 

1 2 3 4 5 6 7 

5.Tinc por d’obtenir 

una qualificació baixa 

o un mal resultat.  

7 6 5 4 3 2 1 

6.Noto ansietat abans 

de començar un 

examen. 

7 6 5 4 3 2 1 

7.Crec que em preparo 

bé abans de fer una 

prova.  

1 2 3 4 5 6 7 

8.Acostumo a estudiar 

la nit abans de la 

prova.  

7 6 5 4 3 2 1 

9.Crec que els meus 

resultats acadèmics 

tenen més a veure 

7 6 5 4 3 2 1 
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amb la sort que amb 

les meves capacitats.  

10.Considero que les 

meves tècniques 

d’estudi són 

insuficients per 

desenvolupar una 

prova.  

7 6 5 4 3 2 1 

11.Sento que obtindré 

mals resultats encara 

que estudiï lo suficient 

per una prova.  

7 6 5 4 3 2 1 

12.Per molt que 

estudiï, crec que les 

meves qualificacions 

no són del tot bones.  

7 6 5 4 3 2 1 

13.Hem sento 

nerviós/a les hores 

abans d’una avaluació.  

7 6 5 4 3 2 1 

14.Sento que les 

meves qualificacions 

son més baixes del 

que em mereixo. 

7 6 5 4 3 2 1 

15. Considero que 

rendeixo millor quan 

treballo en equip. 

7 6 5 4 3 2 1 

16. Penso que el que 

estudio és suficient per 

obtenir un bon resultat. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. M’angoixo quan 

obtinc resultats 

1 2 3 4 5 6 7 
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negatius havent 

estudiat. 

18. Crec que els meus 

resultats acadèmics es 

deuen a la meva mala 

sort i no a les meves 

capacitats. 

7 6 5 4 3 2 1 

19. Sento que els 

meus resultats es 

deuen a factors 

externs. 

7 6 5 4 3 2 1 

20. M’angoixo amb 

facilitat abans d’una 

avaluació, perquè 

sento que no tindré un 

bon rendiment. 

7 6 5 4 3 2 1 

21. M’agradaria 

distribuir millor el meu 

temps d’estudi. 

7 6 5 4 3 2 1 

22. Considero que 

treballo millor sol que 

en companyia d’altres. 

7 6 5 4 3 2 1 

Taula 2. Ponderació dels ítems.  Qüestionari d’elaboració pròpia. Ponderació 

dels ítems. Elaboració pròpia 

 

6.1.2.3 Grup de discussió. 

 

La idea del grup de discussió es va realitzar amb la intenció de vincular els 

conceptes extrets de manera quantitativa amb les vivències dels estudiants en 

la seva trajectòria educativa.  El grup de discussió es va plantejar per a tindre 

una durada de mínim de 30 i màxim de 60 minuts. La participació al grup estava 
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obert a aquells alumnes que van contestar de manera voluntària els 

qüestionaris/test. 

Es va plantejar un encapçalament per recordar als participants el seu 

anonimat i  l’objectiu de l’estudi. El grup de discussió es formava per 4 preguntes 

extenses on en cadascuna d’ells/es, des d’una visió personal. La intenció 

d’aquest espai era poder conèixer quins recursos en RE han destinat els centres 

educatius en els quals han estudiat cadascun dels participants i descobrir si 

aquests tenen estratègies, eines i materials que utilitzen en el seu dia a dia. 

Finalment, en aquesta investigació no s’ha pogut realitzar el grup de discussió, 

però es facilita en annexos el recull de preguntes. 

 

 

6.3 PROCEDIMENT I ESTRATÈGIA D’ANÀLISI DE DADES 

 

6.3.1 Procediment  

 

Per tal de dur a terme la investigació, es demanen els permisos necessaris 

als Serveis Territorials de Tarragona, servei educatiu el qual forma part del 

Departament d’Educació de Catalunya. Una vegada autoritzats pels òrgans 

competents, l’Institut va acceptar formar part de la recerca i donar el vistiplau per 

iniciar la investigació amb els alumnes que estudien al centre.  

Seguidament i amb l’objectiu de garantir i respectar el codi ètic, Rodríguez 

(2018), s’elabora un apartat de consentiment informat el qual apareix en la 

mateixa plataforma digital (Google Forms) i té com a finalitat informar als 

participants sobre l’estudi, s’explica la garantia de l’anonimat amb el tractament 

de les seves dades i en els resultats posteriorment publicats.  S’incentiva a que 

els alumnes puguin resoldre qualsevol dubte sobre l’estudi, i s’explica amb més 

profunditat la finalitat d’aquest, tenint en compte que la persona encarregada 

d’aquest estudi està present i pot solventar qualsevol qüestió.  

S’explica a l’alumnat la possibilitat de participar en un grup de discussió 

que té intenció de realitzar-se dies posteriors a l’administració dels qüestionaris 

i que es realitzarà en format digital, a través de la plataforma Meet. S’anima als 

alumnes a participar en aquesta secció tant interessant de l’estudi i es facilita un 
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espai en el qüestionari on els alumnes, de manera voluntària, poden inscriure’s 

en el moment apuntant el seu correu electrònic. S’explica breument el tipus de 

preguntes i la seva durada. Finalment, es facilita el correu electrònic del 

investigador als participants i es posa a la seva disposició per aclarir qualsevol 

dubte i fica a l’abast d’aquests els resultats finals de l’estudi.  

Una vegada obtingut el vistiplau del cap d’estudis de INS i l’autorització 

digital dels alumnes i havent aclarit tots els dubtes que es formulen, s’inicia el 

treball de camp. Degut a la situació social actual, afectada per la COVID-19, els 

test es faciliten en format digital, aquesta decisió va ser pressa conjuntament 

amb el centre com a mitjà de prevenció. Es proporciona un codi QR als 

estudiants, que es troben en aquell moment a l’aula, mitjançant l’escanejat del 

qual poden accedir i realitzar els dos qüestionaris. Es realitza la mateixa tasca 

en cadascuna de les quatre aules.  

Finalment, es pacta amb la persona d’enllaç una data per poder extreure 

les notes dels estudiants i realitzar una nota mitja de cadascú d’ells i la nota mitja 

del grup classe centrant-se en les tres assignatures comunes entre tots els 

estudiants (llengua castellana, llengua catalana i llengua anglesa) 

independentment de la modalitat escollida de Batxillerat.  

 

6.4 TEMPORITZACIÓ 

 

 La temporització del treball de camp es mostra a continuació: 

 

ABRIL- MAIG 2021 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

Taula 3. Temporització treball de camp. Elaboració pròpia 
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Fase 1. Contacte amb el centre i autorització per la realització de la investigació. 

Consentiment informat.  

Fase 2. Selecció de les tècniques d’investigació. Elaboració, disseny i elecció de 

proves. 

Fase 3. Identificació i selecció dels participants 

Fase 4. Presentació de la planificació i qüestionaris/ proves al mestre “enllaç” del 

centre.  

Fase 5. Revisió del qüestionari, modificacions i canvis. 

Fase 6. Aplicació del test i qüestionaris. 

Fase 7. Recollida, anàlisis i avaluació dels resultats. 

Fase 8. Grup de discussió amb alumnes.  

Fase 9. Anàlisi final de la informació obtinguda i conclusions.  

 

7. ANÀLISI DE RESULTATS 

 

7.1 PROCÉS DE RECOLLIDA DE DADES 

 

Per tal de dur a terme la investigació en el centre escollit, mitjançant 

correus electrònics, es pacta un dia amb el centre per a poder realitzar 

l’administració dels qüestionaris. La persona d’enllaç amb el centre recull, en les 

seves explicacions, la seva preocupació de trobar una data que encaixi doncs 

actualment els alumnes es troben en l’últim trimestre i pren un gran pes en l’etapa 

del Batxillerat. En el transcurs de les converses es descarta la idea principal de 

l’estudi de poder abordar els dos cicles de Batxiller i es pren la decisió d’encarar-

ho solament en la primera etapa (1er de Batxiller), donat que la mostra és 

adequada per aquest estudi.  

La data escollida és optima ja que els estudiants destinen l’hora triada a 

l’assignatura de Tutoria. S’avança al centre que disposarem d’un màxim de 20 

minuts per a l’explicació de l’estudi i la realització dels qüestionaris. Com es 

detalla en l’apartat de procediment, els alumnes accepten la participació i donen 

consentiment en la mateixa plataforma digital en la que s’administren els 

qüestionaris/ test.  
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Les respostes dels participants s’enllacen automàticament en un 

document Excel d’aquesta manera es facilita la recopilació de dades dels 

alumnes i, al mateix temps, es pot disposar dels resultats pel seu posterior 

anàlisi. La persona d’enllaç facilita les notes mitges de les quatre classes de 1er 

Batxillerat (A,B,C i D) i de les assignatures comunes de Llengua Castellana, 

Llengua Catalana i Llengua Anglesa. En cap moment la investigadora ha tingut 

accés a les notes de cadascun dels estudiants.   

 Per a realitzar l’extracció de variables quantitatives es calcula la mitjana, 

la desviació, màxim i mínim del test ERQ-CA. Per a les variables qualitatives, 

resultats extrets del qüestionari d’auto-percepció del rendiment acadèmic,  

s’obtenen mitjançant freqüències absolutes i freqüències relatives. Per les 

qüestions presentades amb l’escala Likert ambdós qüestonaris, seguint Elosúa i 

Zumbo (2008), s’utilitza una escala amb un màxim de 7 puntuacions, les quals 

es cataloguen des de Totalment en desacord, Ni desacord ni acord i Totalment 

d’acord.  

Finalment el grup de discussió no es realitza degut a la baixa participació dels 

estudiants i s’obtenen resultats de caire qualitatiu amb el qüestionari 

d’autopercepció del rendiment acadèmic.    

 

7.2. TRACTAMENT DE LES DADES 

 

Una vegada obtingudes les respostes es van prioritzar i ordenar tenint en 

compte el grau de dificultat per l’anàlisi i/o temps de dedicació a l’extracció de 

resultats. En el document d’extracció de dades apareixen bolcades les respostes 

de cada estudiant en el test ERQ-CA i el Qüestionari d’autopercepció del 

rendiment acadèmic, a part de les seves dades personals. 

En primer lloc, es van assenyalar en el document digital les respostes que 

cada estudiant va obtenir en el test ERQ-CA i es va corregir un a un de manera 

manual. En acabar es van indicar els resultats a la mateixa filera del participant. 

Seguidament es van classificar els resultats per grup classe, obtenint així quatre 

taules classificant el grup al que pertanyen, el gènere i el resultat individual del 

test ERQ-CA.  
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Les preguntes del qüestionari d’autopercepció acadèmica es van codificar 

amb l’objectiu de fer agrupacions i crear tres categories que expliquin de forma 

sintetitzada un alt, neutre i baix nivell d’autopercepció del RA i com aquest es 

relaciona amb el grau de regulació emocional (RE) dels mateixos estudiants. 

En primer lloc, es van crear quatre taules, una per grup classe, per tal de 

comparar entre elles el re-avaluació cognitiva (RC) i supressió expressiva (SE). 

S’obtenen la mitjana, la desviació, el màxim i mínim i la correlació entre elles. A 

continuació es van classificar els estudiants de cada grup classe depenen del 

resultat al test ERQ-CA, partint de a premissa, com indiquen els estudis de Gross 

i John: si la RC obtinguda és superior a la SE, es classifica a l’estudiant amb bon 

nivell de RE. Per contra, si la SE és superior a RC, aquell estudiant no tindrà bon 

nivell de RE. Es va extreure el percentatge d’alumnes, per classe, amb bona RE 

i es compara amb la nota mitjana de notes facilitada pel centre.  

Es van realitzar dues taules per cada classe, en total vuit, diferenciant el 

gènere i classificant de nou el percentatge de nois i noies amb bona RE per cada 

grup classe. El propòsit d’aquesta anàlisi és comprovar si hi ha diferències entre 

gèneres.  

Per finalitzar, es varen establir els llindars de classificació del qüestionari 

d’elaboració pròpia en: alt, neutre o baix autoconcepte de rendiment acadèmic, 

al mateix temps, es van separar per grups classe. Per tal de poder realitzar 

aquesta classificació, es considera que el nivell baix d’autopercepció de 

rendiment acadèmic són aquells estudiants que han obtingut de 0 a 5 punts, em 

considerat que la puntuació és neutre si l’educand ha puntuat 6 a 10 punts i de 

11 a 17 punts s’ha considerat alt. En el moment en el que disposem de les notes 

mitges de cada grup classe, es compara la RE amb el RA real. L’última taula 

compara els nivells d’autopercepció en homes i dones.  
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7.3. RESULTATS 

  

 Es necessari recordar que l’objectiu principal de l’estudi és determinar 
l’impacte que té el nivell de regulació emocional personal amb el rendiment 
acadèmic, en alumnes de primer de Batxillerat.  
 Es destaca que els instruments utilitzats per a la recollida de dades han 

estat, d’una banda, el test validat ERQ versió en castellà utilitzada l’any 2006 per 

Raquel Rodríguez-Carvajal, Bernardo Moreno-Jiménez, y Eva Garrosa, de la 

Universitat Autònoma de Madrid, el qual consta de 10 preguntes i aquestes 

puntuen el grau d’utilització de les estratègies de re-avaluació cognitiva (RC) i de 

supressió expressiva (SE). Els resultats del test tenen la finalitat d’indicar que a 

major utilització de l’estratègia de RC més grau de regulació emocional (RE). I 

d’altra banda, hem utilitzat un qüestionari d’elaboració pròpia que ens ha permès 

conèixer el grau d’autopercepció acadèmica dels estudiants, classificat per la 

investigadora en: baix, neutre i alt.   

 En el present estudi hi participen un total de 95 de subjectes d’ambdós 

gèneres, el 53,7% dels participants son homes (n=51), i la resta (46,3%) son de 

gènere femení (n=44), d’edats compreses entre els 16 i 19 anys. La taula 4, 

mostra la mitjana de RC obtingut en la mostra dels estudiants de primer de 

Batxiller. Els resultats mostren que els alumnes utilitzen estratègies de re-

avaluació cognitiva (4,4) per sobre d’estratègies de supressió expressiva (4,2). 

De la mateixa manera s’ha calculat la mitjana en entre homes i dones, mostrant 

que homes tenen tendència a utilitzar més RC (4,5) que SE (4,3) i en la mateixa 

línia la mitjana en dones es de (4,2) en RC i de (4,0) en SE. Es calcula la 

desviació típica de cada grup. 

 

 Total d’alumnes 1er Batxiller Homes Dones 

RC 4,4 (±1,20) 4,5 (±1,13) 4,2 (±1,29) 

SE 4,2 (±1,30) 4,3 (±1,40) 4,0 (±1,16) 

Taula 4. Mitjana de RC, SE i desviacions obtingudes de l’administració del 

ERQ-CA. Elaboració pròpia 

Per tal de poder comparar i veure l’afectació del nivell de RE en el 

rendiment acadèmic, es realitza una taula comparativa, Taula 5, on apareixen  
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els quatre grups classe.  Destaquem en color verd aquelles grups classe que 

obtenen un resultat més alt en RC i es destaca en taronja aquelles grups amb 

puntuacions més altes en SE. S’inclouen les desviacions típiques de cada 

paràmetre. 

Taula 5. Anàlisi de RC i SE en els quatre grups classe de 1er Batxiller. 

Elaboració pròpia. 

La Taula 6, mostra els percentatges de regulació emocional de cada grup 

classe. Podríem dir que el 66% dels alumnes del grup A mostren una bona 

regulació emocional. El 67% dels alumnes del grup B han mostrat un alt nivell de 

RE. En el grup C el 58% dels estudiants de l’aula ha mostrat un ús regular 

d’estratègies de RC. Per últim el grup D, solament el 43% per tant per sota de la 

mitja del grup classe, els seus estudiants ens indiquen que en el seu dia a dia 

gestionen d’una manera adequada situacions desagradables. En la mateixa 

taula s’adjunten els resultats de notes mitges del primer i segon trimestre dels 

quatre grups classe de 1er de Batxillerat.  

 

 

Taula 6. Anàlisi de % de RE en els quatre grups classe de 1er Batxiller. 

Comparació de la nota mitjana de les assignatures comunes del curs (Llengua 

castellana, Llengua catalana i Llengua estrangera). Elaboració pròpia. 

 

Grup RC SE 
A 4,5 (±1,3) 4,1 (± 1,4) 

B 4,3 (±1,38) 4,00 (±1,23) 

C 4,0 (± 1,10) 4,2 (± 1,33) 

D 4,4 (± 1,02) 4,6 (±1,27) 

Grup % de RE  Mitjana nota 
A 66% 5,27 

B 67% 6,21 

C 58% 6 

D 43% 5,05 
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El qüestionari d’autopercepció de rendiment acadèmic dels quatre grups 

classe de 1er de Batxillerat obtenen tres nivells d’autopercepció: alt, neutre i baix.  

Els resultats indiquen, tal i com es pot observar en la gràfica 1, que el grup A, el 

17% dels estudiants tenen una autopercepció alta/positiva autopercepció del seu 

rendiment acadèmic, seguidament el 40% dels alumnes mostren tenir un baix 

concepte i el 43% dels participants es queden en terreny neutre. Els alumnes del 

grup B, el 19% opina que té un bon rendiment acadèmic, el 29% dels estudiants 

creu que el seu rendiment és baix i el 52% neutre. El grup C, obté solament el 

5% dels alumnes amb una bona percepció del seu rendiment acadèmic, el 45% 

neutre i el 50% obté una puntuació baixa. Per acabar, el grup D, mostra que el 

61% dels seus estudiants té un baix concepte del seu rendiment, el 26% es 

manté neutral en les seves respostes i el 13% té un alt concepte.  

 

 

Figura 1.Taula comparativa de nivells d'autopercepció del rendiment acadèmic, 

en els quatre grups classe. Elaboració pròpia. 
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Taula 7.Percentatges extrets del qüestionari d’autopercepció del rendiment 

acadèmic. Elaboració pròpia 

La taula 7 presenta els resultats obtinguts per gènere i nivell 

d’autoconcepte, el 7% de les dones han valorat el seu autoconcepte de 

rendiment acadèmic com a alt. El 50% de les dones pensa que té un rendiment 

acadèmic neutral i el 43% creu que es baix. El 20% d’homes mostren valors alts, 

el 33% obtenen valors neutres i el 47% creu que té un rendiment acadèmic baix. 

La taula 8, s’organitzen els resultats en el test ERQ-CA, el qüestionari 

d’autopercepció del rendiment acadèmic i es compara amb la nota mitjana dels 

quatre grups classe.  

 

 

 

Taula 8. Comparativa de resultats en RE, qüestionari d’autopercepció de RA i 

nota mitjana entre els 4 grups classe.   

Grup % de RE  
% alumnes alta 
autopercepció Mitjana nota 

A 66% 17% 5,27 

B 67% 19% 6,21 

C 58% 5% 6 

D 43% 13% 5,05 
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Els resultats obtinguts del qüestionari d’autopercepció del rendiment 

acadèmic, veure figura 2, s’han analitzat a nivell global, extraient el percentatge 

de persones que tenen un bon autoconcepte del seu rendiment acadèmic. Una 

vegada obtinguts els càlculs, es diferencia entre homes i dones i es comparen 

els resultats en les tres categories que volem estudiar: Locus de control, 

autoestima/ autoconcepte acadèmic i la tolerància a l’estrès. D’aquesta manera, 

podem extreure el grau d’afectació d’aquestes constants en el dia a dia dels 

estudiants.  

Fent referencia al Locus de control, veure taula 9, les preguntes amb un 

alt percentatge de resposta positiva són, la pregunta 1 “Crec que els meus èxits 

acadèmics són gràcies al meu esforç” el 68% dels estudiants considera que 

encaixa positivament en aquesta afirmació, el 84% de dones estan molt d’acord 

Figura  2. Percentatge de resposta diferenciat en dones i homes participants en el qüestionari d'autopercepció del rendiment acadèmic. 
Elaboració pròpia. 
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amb aquest ítem, 45% dels homes puntuen alt. La pregunta 4, “Estudio amb 

anticipació per obtenir bons resultats en els exàmens” el 25% de les classes 

contesta positivament, els quals el 27% son dones i el 24% homes.  

La pregunta 7, “Crec que em preparo bé abans de fer una prova” solament 

el 5,3% està totalment d’acord, el 20% homes i el 20% dones senten que aquesta 

afirmació els representa. La pregunta 8, “Acostumo a estudiar la nit abans de la 

prova”, el 61% dels estudiants ha contesta positivament a la pregunta, el 14% de 

dones i el 24% d’homes no està d’acord amb aquesta afirmació, per tant, no 

estudia la nit abans sinó que ho fa amb més antelació.  

El 68% dels estudiant, en la pregunta 21 “M’agradaria distribuir millor el 

meu temps d’estudi”, han respost afirmativament, el 2% d’homes i el 2% de 

dones consideren que es distribueixen bé el temps d’estudi.  

 

Locus de control 
  

 
Home Dona 

1. Crec que els meus èxits acadèmics són gràcies al 

meu esforç. 45% 84% 

4. Estudio amb anticipació per obtenir bons resultats en 

els exàmens. 24% 27% 

7. Crec que em preparo bé abans de fer una prova. 20% 20% 

8. Acostumo a estudiar la nit abans de la prova. 24% 14% 

9. Crec que els meus resultats acadèmics tenen més a 

veure amb la sort que amb les meves capacitats. 55% 57% 

14. Sento que les meves qualificacions son més baixes 

del que em mereixo. 22% 20% 

16. Penso que el que estudio és suficient per obtenir un 

bon resultat. 25% 32% 

18. Crec que els meus resultats acadèmics es deuen a 

la meva mala sort i no a les meves capacitats. 57% 59% 

19. Sento que els meus resultats es deuen a factors 

externs. 41% 34% 

21. M’agradaria distribuir millor el meu temps d’estudi. 2% 2% 
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Taula 9,  Taula comparativa entre homes i dones, en el qüestionari 

d'autopercepció del rendiment acadèmic. Preguntes relacionades amb Locus 

de Control. Elaboració pròpia. 

A nivell d’autoconcepte i autoestima acadèmica, veure taula 10, en la 

pregunta 2 “En el moment de realitzar un examen, sento que el meu rendiment 

no serà l’esperat”, el 20% dels homes participants consideren que no encaixa 

aquesta afirmació amb la seva experiència i per tant, tenen una bona imatge del 

les seves capacitats. Per contra, el 0% de les participants dones considera que 

no encaixa, es a dir, han respost valors com “d’acord” o “totalment d’acord” en 

aquest ítem. 

La pregunta 3, “Crec que els meus companys obtindran millors resultats 

que jo.”, el 14% d’homes consideren que ells obtindran un bon resultat, per sobre 

dels companys, en canvi, solament el 5% de les dones creu que pot tenir millors 

resultats.  

 
Autoestima/ Autoconcepte 

  
 

Home Dona 

2. En el moment de realitzar un examen, sento que el 

meu rendiment no serà l’esperat. 20% 0% 

3. Crec que els meus companys obtindran millors 

resultats que jo. 14% 5% 

10. Considero que les meves tècniques d’estudi són 

insuficients per desenvolupar una prova. 33% 25% 

11. Sento que obtindré mals resultats encara que estudiï 

lo suficient per una prova. 12% 14% 

12. Per molt que estudiï, crec que les meves 

qualificacions no són del tot bones. 25% 16% 

15. Considero que rendeixo millor quan treballo en equip. 29% 27% 

22. Considero que treballo millor sol que en companyia 

d’altres. 33% 41% 
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Taula 10. Taula comparativa entre homes i dones, en el qüestionari 

d'autopercepció del rendiment acadèmic. Preguntes relacionades amb 

l'autoestima i l'autoconcepte acadèmic. Elaboració pròpia. 

 

Fent referència a la tolerància a l’estrès, veure taula 11,  en la pregunta 

5, “Tinc por d’obtenir una qualificació baixa o un mal resultat.” Els homes amb 

bona puntuació en aquest ítem (es a dir, que han contestat que totalment 

desacord o desacord) son el 20%, per contra del 2% de les dones. La pregunta 

6, “Noto ansietat abans de començar un examen.”, el 9% de les dones no senten 

ansietat, el 29% dels homes consideren que no tenen aquest sentiment.  

La pregunta 13, “Em sento nerviós/a les hores abans d’una avaluació.”, els 

resultats mostren que solament el 5% de les dones considera que no es fica 

nerviosa, en canvi el 22% de l’alumnat de gènere masculí no es té aquesta 

sensació.  

La pregunta 20, “M’angoixo amb facilitat abans d’una avaluació, perquè sento 

que no tindré un bon rendiment.”, el 14% de les alumnes no s’angoixa davant 

d’una prova, el 35% dels nois consideren no està d’acord amb aquesta afirmació.  

 

Tolerància a l'estrès 
  

 
Home Dona 

5. Tinc por d’obtenir una qualificació baixa o un mal 

resultat. 20% 2% 

6. Noto ansietat abans de començar un examen. 29% 9% 

13. Em sento nerviós/a les hores abans d’una avaluació. 22% 5% 

20. M’angoixo amb facilitat abans d’una avaluació, 

perquè sento que no tindré un bon rendiment. 35% 14% 

   

Taula 11. Taula comparativa entre homes i dones, en el qüestionari 

d'autopercepció del rendiment acadèmic. Preguntes relacionades amb la 

tolerància a l'estrès. Elaboració pròpia. 
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8.DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

 

Aquest estudi es va plantejar tres objectius específics orientats a conèixer 

la situació actual dels joves que cursen l’etapa de Batxiller. Concretament, els 

resultats aporten dades reals sobre les vivències dels actuals estudiants i 

esperem convidin als professionals de l’educació a una reflexió profunda amb la 

intenció de generar canvis per a la millora de la trajectòria acadèmica i emocional 

dels alumnes. A continuació es presenten els resultats més destacats en relació 

als diferents objectius específics plantejats.  

 

En relació a l’O.E 1: Mesurar el grau de regulació emocional que tenen els 

alumnes de primer de Batxillerat, els resultats obtinguts en els quatre grups 

classe, en el test ERQ-CA, assenyalen una alta neutralitat en les respostes dels 

estudiants en aquesta etapa, és a dir, els nivells de re-avaluació cognitiva i 

supressió expressiva estan molt igualats. Malgrat el nivell d’equilibri en les dues 

variables, veure taula 4, es pot concretar que els estudiants de 1er Bat de la 

mostra utilitzada, usen més estratègies de re-avaluació cognitiva (4,4) que de 

supressió expressiva (4,2) i per tant, disposen d’estratègies més afins amb la 

regulació emocional.  

Els resultats d’aquest estudi, indiquen que els homes tenen inclinació a 

utilitzar més recursos vinculats a la re-avaluació cognitiva que les dones 

participants, les quals mostren menys tendència a l’ús d’aquestes estratègies. 

Aquet resultat enllaça amb les conclusions de l’estudi de Arenas et al. (2017), els 

quals evidencien l’existència de diferència de gènere apuntant a l’ús 

d’estratègies menys adaptatives en dones que en homes. Malgrat que els 

resultats són molt similars i, al mateix temps, mostren escales molt neutrals, 

podem determinar que els homes de 1er de Batxiller d’aquest institut han mostrat 

fer ús de més estratègies relacionades amb una millor regulació emocional.  

Per que fa als resultats relatius a O.E 2: Identificar quin nivell d’auto-percepció 

acadèmica disposen els alumnes de Batxillerat alhora d’afrontar proves 

acadèmiques, un alt percentatge dels participant es troba en nivells neutre i baix. 

Aquest nivell general d’autopercepció ens aporta informació qualitativa sobre els 

alumnes. 
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Estudis com els de López et al. (1996), van investigar l’afectació del nivell 

d’autoestima acadèmica al nivell de rendiment acadèmic, afirmen que els 

estudiants amb bones habilitats metacognitives tindran millors resultats 

acadèmics i/o major percepció d’un mateix.  De manera que a major nivell 

d’autoestima, millors notes i alternativament nivells baixos d’autoestima lliguen 

amb fracàs acadèmic i abandonament.  

Els estudiants, independentment del gènere, tenen un nivell d’autoconcepte de 

rendiment acadèmic neutral- baix, doncs el 86% dels estudiants s’identifiquen 

amb les seves respostes en aquests paràmetres. Molts autors han estudiat 

l’efecte de l’autoestima/ autoconcepte en el rendiment escolar donat que és un 

factor important pel procés ensenyament- aprenentatge i el desenvolupament 

integral de la persona, Cruz i Quinones (2012). Tal i com comenta Santrock 

(2006), la opinió que tingui l’estudiant del seu rendiment influirà a la seva 

autoavaluació i a la vegada a la seva autoestima.  

El 41% dels estudiants, d’ambdós gèneres, mostra resultats de nivell 

d’autopercepció neutre i el 45% obté un resultat classificat com a baix. Aquest 

resultat suggeria que, de manera general, els adolescents que estan estudiant 

una etapa post-obligatòria ho fan des de la falta de seguretat personal i també 

en les seves estratègies acadèmiques. Per una altra banda, és important 

considerar que solament el 8% de les estudiants de gènere femení mostra una 

alta autopercepció del propi rendiment acadèmic, envers el 20% d’homes. Els 

resultats obtinguts, pel que fa a la diferència de gènere, dóna espai a la reflexió, 

l gènere femení es veu molt més més afectat en el seu autoconcepte, autoestima, 

regulació de l’estrès i LC arribant a extrems que poden repercutir negativament 

el seu rendiment acadèmic, aquest resultat podem enllaçar-ho amb l’estudi de 

Bulnes et al. (2018), el qual afirma trobar diferencies entre homes i dones, 

“s’observa que les adolescents dones expressen un major temor a la valuació 

negativa, senten ansietat en situacions noves i davant d’estranys [...], lo que 

finalment eleva els seus nivells d’ansietat social en comparació amb adolescents 

homes.” 

Finalment, pel que fa a l’O.E 3: Establir la relació entre l’auto-percepció 

acadèmica i les estratègies que usen els estudiants per la seva regulació 

emocional i l’efecte d’aquestes al seu rendiment acadèmic, els resultats mostren 

en general un grau de regulació emocional neutre, una autopercepció de 



EFECTE DE LA REGULACIÓ EMOCIONAL EN EL RENDIMENT ACADÈMIC. 

 

 42 

rendiment acadèmic neutre-baix i els resultats acadèmics mostren una mitja de 

5 a 6, les quals es consideren puntuacions de nivell mig, ni molt altes ni molt 

baixes. Podem establir que les variables mesurades i les dades obtingudes sobre 

el rendiment acadèmic segueixen la mateixa línia. Tanmateix, els resultats que 

mostra la taula 8, els alumnes separats per aules mostren dues vessants, per 

una banda els alumnes del grup B, els quals han obtingut la mitjana més alta de 

notes són aquells alumnes amb un percentatge més alt de regulació emocional i 

més percentatge d’autopercepció positiva, en canvi, els alumnes del grup D, els 

quals han obtingut el percentatge més baix en regulació emocional son aquells 

que també obtenen un resultat més baix en les notes mitjanes, però el nivell 

d’autopercepció del rendiment acadèmic no és el més baix. Des d’aquesta 

perspectiva es compleix la hipòtesis de que a major percentatge de regulació 

emocional més probabilitat d’èxit educatiu. Ara bé, no podem negar que els 

resultats també mostren discrepàncies en els grups A i C i, al mateix temps, amb 

l’autopercepció positiva acadèmica.  

Fent referència a la hipòtesis principal “Els alumnes amb un alt nivell de regulació 

emocional tenen èxit educatiu”, malgrat que no es pot confirmar per la falta de 

mostra, els resultats tendeixen a explicar que el nivell de regulació emocional té 

un impacte clar en els resultats acadèmics i que el nivell d’autopercepció de 

rendiment acadèmic està influït i es construeix a partir dels resultats acadèmics 

obtinguts i a la inversa. 

 Aquesta investigació vol servir com a tret de sortida a futurs estudis 

interessats en la repercussió del estat emocional dels estudiants de qualsevol 

etapa educativa, en el seu rendiment acadèmic i al mateix temps al seu futur 

educatiu. Estudis anteriors confirmen l’estret vincle entre els dos factors, amb els 

estudis de de Gross, 1988; Thompson, 1994; Bisquerra, entre d’altres. 

 Malgrat les evidències, el sistema educatiu continua sense donar la 

importància necessària a poder atendre quelcom tant important per l’estudiant 

com és la dimensió emocional. Les diferents lleis que regulen el sistema educatiu, 

no especifiquen com atendre, treballar i intervenir a l’aula en l’àmbit emocional. 

Durant l’etapa infantil és més senzill poder abordar amb diverses dinàmiques i és 

de vital importància que els alumnes integrin habilitats per la millora de la 

autoconcepte i d’autoregulació per a poder afrontar les etapes posteriors. A nivell 
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legislatiu, el component emocional deixa de tenir pes a mesura que l’alumne va 

passant de curs i l’atenció recau en aconseguir una major qualificació acadèmica.  

El repte com a professionals de l’educació és poder donar espais als alumnes a 

que expressin de manera adequada els seu punt de vista, per a que argumentin 

les seves necessitats com estudiants i crear material, eines i estratègies que ajudi 

a l’alumnat a tenir una millor qualitat de vida educativa i a la vegada millorar els 

índex d’abandonament escolar, fracàs escolar i absentisme.  

9. LIMITACIONS, SUGGERÈNCIES I PROPOSTES DE FUTUR 

 

En primer lloc, el temps ha estat un factor limitador: per poder duu a terme 

un estudi amb més profunditat és necessari disposar d’un marge de temps més 

elevat per realitzar el treball de camp amb més profunditat.  

Per altra banda, un dels beneficis de disposar de més temps per a la 

investigació es que els estudiants agafen més vincle amb la investigadora i 

possiblement el nivell de compromís sigui favorable envers l’estudi i les respostes 

siguin més sinceres. Relacionat amb el vincle, aquest ha sigut un factor limitador 

en aquesta recerca. La recollida de dades qualitatives que estava dissenyada en 

un inici a l’estudi (grup de discussió), no ha pogut realitzar-se per diversos 

motius: baixa implicació de l’alumnat, falta de temps i dates complicades per a 

l’estudiant.  

Les dates en les que es realitza la investigació han tingut molt de pes, 

donat que els alumnes es troben en l’últim trimestre del curs, l’accés al centre, 

l’accés a tots els cursos (1er i 2n), el ventall de dies i hores per poder dur a terme 

el treball de camp s’han vist afectats per la baixa disponibilitat. D’aquesta 

manera, la mostra aconseguida en aquesta investigació (N=95), no resulta prou 

àmplia per poder extraure conclusions significatives ni contundents sobre els 

alumnes de Batxillerat.  

La situació actual que a nivell de societat s’està experimentat per la 

pandèmia de la COVID-19, és una situació única la qual es possible que no es 

torni a experimentar, per tant, no disposa d’estudis anteriors que expliquin 
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l’impacte ha tingut la pandèmia a les aules dels joves que cursen Batxiller i les 

seves repercussions a nivell emocional i d’aprenentatge.  

Els mètodes d’ensenyament- aprenentatge els últims mesos s’han vist 

alterats a com es coneixien fins ara, la sensació general d’incertesa i inseguretat 

ha afectat a la població en general i per tant, els joves també han vist implicats 

en aquests canvis sense tenir, en moltes ocasions, els recursos i les eines 

necessàries per afrontar-ho.  Aquest estudi s’ha realitzat durant unes condicions 

socials condicionades també per l’efecte de la pandèmia.  

El nivell de regulació emocional actual dels joves estudiants és punt de 

mira de la societat, serà necessari més estudis amb aquesta població. Al fil 

d’aquesta proposta, és d’absoluta necessitat la creació d’instruments 

específicament ajustats a la població adolescent per tal de mesurar la regulació 

emocional. El test ERQ-CA, consisteix en un test validat en població adulta, 

donat que els joves que participen en aquest estudi són adolescents pròxims a 

adults s’ha considerat apropiat l’administració del test.. Al mateix temps però, 

estudis com els de Navarro et. al (2018) expliquen la necessitat d’adaptar el 

llenguatge i el contingut per a la població adolescent i la necessitat de tenir més 

proves validades.  

De cara a futurs estudis sobre la temàtica, per una banda, es proposa realitzar 

un seguiment dels alumnes des del primer trimestre del primer curs de Batxiller, 

fins l’últim trimestre de segon de Batxiller, d’aquesta manera es podrien valorar 

si el seu nivell de RE fluctua al llarg dels cursos. Per poder realitzar aquest tipus 

d’estudi, la investigació no podria mantenir el caire anònim i seria necessari tenir 

accés a les notes de cadascú dels estudiants, en totes les matèries. El test de 

regulació emocional s’administraria al acabar cada trimestre i es realitzaria la 

comparativa.  

Una altre de les propostes de millora aniria encarat l’augment d’extracció de 

dades qualitatives, realització de varis grups de discussió en diverses etapes 

dels joves (primer i segon de Batxiller) i la realització d’entrevistes semi-

estructurades individuals als alumnes i docents. Amb aquest tipus d’entrevistes i 
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recollida de dades es comprovaria el tipus d’estratègies personals que utilitzen 

els joves per a la seva regulació emocional en relació als estudis.  

Per tal d’obtenir una mostra més amplia per a poder extreure conclusions 

significatives, s’obriria la participació voluntària a tots els centres de la comarca 

del Baix Camp, públics, concertats i privats, que disposin d’aquest ensenyament 

post- obligatori. De la mateixa manera, seria interessant poder fer un estudi 

paral·lelament amb altres tipologies d’estudis post-obligatoris, com son el Cicle 

Formatiu de Grau Mig (CFGM) i el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) i 

poder comprovar si els joves mostren diferències en el seu nivell de regulació 

emocional (RE).   
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11. ANNEXES 

11. 1 QÜESTIONARI D’AUTOPERCEPCIÓ DEL RENDIMENT ACADÈMIC 

  
Instruccions:  

Aquests tests formen part de l’estudi sobre l’Efecte de la regulació emocional en 

el rendiment acadèmic. Estudi de casos d’alumnes que cursen l’etapa del 

Batxillerat.  

A continuació es presentaran dos test de 22 preguntes i 10 preguntes, 

respectivament, les quals hauràs de respondre el seu grau d’acord o desacord 

amb la situació, escollint entre set possibilitats:  

Molt en desacord (opcions 1 i 2)- Ni desacord ni d’acord (opcions 3-4-5)- 

Totalment d'acord (opcions 6-7).  

Les respostes son de caracter anònim i seran utilitzades per a fins acadèmics. 

Gràcies per la teva participació.  
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Gènere: 
o Home 

o Dona 

Edat:   ________  

Etapa educativa:    Tipus de Batxillerat: 
________________________ 

o 1er Batxiller      

 

 Molt d’acord Ni desacord ni d’acord Totalment en 
desacord 

1.Crec que els meus 

èxits acadèmics són 

gràcies al meu esforç. 

       

2.En el moment de 

realitzar un examen, 

sento que el meu 

rendiment no serà 

l’esperat. 

       

3.Crec que els meus 

companys obtindran 

millors resultats que jo. 

       

4.Estudio amb 

anticipació per obtenir 

bons resultats en els 

exàmens. 

       

5.Tinc por d’obtenir una 

qualificació baixa o un 

mal resultat.  

       

6.Noto ansietat abans de 

començar un examen. 

       

7.Crec que em preparo 

bé abans de fer una 

prova.  
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8.Acostumo a estudiar la 

nit abans de la prova.  

       

9.Crec que els meus 

resultats acadèmics 

tenen més a veure amb 

la sort que amb les 

meves capacitats.  

       

10.Considero que les 

meves tècniques 

d’estudi són insuficients 

per desenvolupar una 

prova.  

       

11.Sento que obtindré 

mals resultats encara 

que estudiï lo suficient 

per una prova.  

       

12.Per molt que estudiï, 

crec que les meves 

qualificacions no són del 

tot bones.  

       

13.Hem sento nerviós/a 

les hores abans d’una 

avaluació.  

       

14.Sento que les meves 

qualificacions son més 

baixes del que em 

mereixo. 

       

15. Considero que 

rendeixo millor quan 

treballo en equip. 

       

16. Penso que el que 

estudio és suficient per 

obtenir un bon resultat. 
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17. M’angoixo quan 

obtinc resultats negatius 

havent estudiat. 

       

18. Crec que els meus 

resultats acadèmics es 

deuen a la meva mala 

sort i no a les meves 

capacitats. 

       

19. Sento que els meus 

resultats es deuen a 

factors externs. 

       

20. M’angoixo amb 

facilitat abans d’una 

avaluació, perquè sento 

que no tindré un bon 

rendiment. 

       

21. M’agradaria distribuir 

millor el meu temps 

d’estudi. 

       

22. Considero que 

treballo millor sol que en 

companyia d’altres. 

       

 

 

11.2 TEST REGULACIÓ EMOCIONAL. ERQ DE GROSS I JOHN (2003) 

 

 DESACUERDO NEUTRAL ACUERDO 
1.Cuando quiero sentir más una 

emoción positiva (por ejemplo, 

alegre o divertido), modifico lo que 

pienso sobre ello. 

       

2.Trato de mantener ocultos mis 

sentimientos. 
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3.Cuando quiero sentir menos una 

emoción negativa (por ejemplo, 

tristeza o enfado), modifico lo que 

pienso sobre ello.  

       

4.Cuando estoy sintiendo 

emociones positivas, tengo 

cuidado de no expresarlas. 

       

5.Cuando hago frente a una 

situación estresante, pienso en 

ella de una manera que me ayude 

a mantener la calma.  

       

6.Controlo mis emociones no 

expresándolas. 

       

7.Cuando quiero sentir más una 

emoción positiva, cambio la 

manera de pensar sobre esa 

situación. 

       

8.Controlo mis emociones 

cambiando la manera de pensar 

sobre la situación en la que me 

encuentro. 

       

9.Cuando estoy sintiendo 

emociones negativas, me aseguro 

de no expresarlas.  

       

10.Cuando quiero sentir menos 

una emoción negativa, cambio la 

manera de pensar sobre esa 

situación. 

       

 

11.3 CODI QR D’ACCÉS A LA PLATAFORMA 
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L’efecte de la regulació emocional en el rendiment acadèmic. Estudi de 

casos d’alumnes que cursen l’etapa del Batxillerat. 
 

1. QÜESTIONARI D’AUTOPERCEPCIÓ DEL RENDIMENT ACADÈMIC  

2. TEST DE REGULACIÓ EMOCIONAL (ERQ) 

 


