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MOSTRA 
La intervenció s’ha dut a terme en dos grups del Grau d’Educació Infantil de 3r curs de la 

Facultat de Ciències de l’Educació.  

El grup de matí ha actuat com a grup control (n=48 ) 

El grup de tarda com a grup experimental (n= 30 ).  

Tota la mostra era del sexe femení. 

OBJECTIUS 
La proposta que es presenta és una experiència pilot, innovadora en la pràctica docent, amb 

l’objectiu d’avaluar si la formació i l'entrenament en competències socioemocionals 

(Consciència i Regulació) millora aquestes competències de l'alumnat del Grau d'Educació 

Infantil de la Facultat de Ciències de l'Educació 
CONSCIÈNCIA EMOCIONAL TMMS-24 (Atenció i claredat) Trait Meta Mood Scail (Salovey et al., 

1995) 

Fòrum: Com a complement dels instruments quantitatius.  

REGULACIÓ  EMOCIONAL TMMS-24 (Reparació) Trait Meta Mood Scail (Salovey et al., 1995) 

ERQ Qüestionari de Regulació Emocional (Gross i John, 2003, 

adaptat per F.Martínez, 2007). 

emWave Biofeedback HeartMath Institute de Califòrnia (EUA). 

Fòrum: Com a complement dels instruments quantitatius.  

DADES QUANTITATIVES DADES QUALITATIVES 
Comparacions en consciència emocional (TMMS-24) i regulació emocional (ERQ) entre 

el pre test i el post test del grup experimental  

Quant al grup experimental observem diferencies en la dimensió de reparació emocional [t (77) 

= -4849; p = .000] del TMMS entre les fases de pre test i post test.  

No s’observen diferències en quan a l’ús de les estratègies de reevaluació i supressió del 

l’ERQ.  

D’acord amb l’anàlisi estadístic realitzat no s’observen diferències en ambdós grups en cap de 

les tres dimensions del qüestionari TMMS corresponents a Atenció, Claredat i reparació 

emocional.  

Tampoc s’observa cap diferència en les estratègies de reevaluació cognitiva i supressió 

emocional del qüestionari ERQ de regulació emocional.  

Puntuacions mitjanes i desviacions típiques en les dimensions del TMMS-24: 

 

Dimensión del 

TMMS-24 

GRUPS Media Desv. típ. 

Atención  Grupo experimental Pre  3.56 .57 

Grupo experimental Post  3.63 .54 

Claridad  Grupo experimental Pre  3.56 .48 

Grupo experimental post  3.69 .59 

Reparación  Grupo experimental Pre 3.43 .39 

Grupo experimental Post  4.16 .71 

Puntuacions mitjanes i desviacions típiques en las dimensiones del ERQ 

 

Estratègies del 

ERQ 

GRUPS Media Desv. típ. 

Reevaluación  Grupo experimental Pre  4.52 .70 

Grupo experimental Post  4.11 1.24 

Supresión   Grupo experimental Pre  2.57 .91 

Grupo experimental post  2.36 .97 

% No 

coherència 

% Coherència 

Pretest 46 27 

Postest 36 30 

Variable total 
Grup 

experimental 
Grup Control 

E/O 1.05±0.55                               -0.45±0.12 .00±.00 

A/EX 0,48±0.74 -052±0.16 .00±.00 

DIS 0,06±0,23 -0.2±.05 .00±.00 

CLA 0,28±0.50 -0.31±.11 .00±.00 

NEG 0,02±0.15 -0.2±.03 .00±.00 

CON 0,20±0.45 -0.28±.10 .00±.00 

 L’anàlisi de variança entre tots els grups del fòrum mostra una diferència significativa entre el 

global dels grups en la variable Explicació/Opinió. 

 Les proves post-hoc tenint en compte la comparació entre GE i GC mostren diferències 

significatives a favor del grup experimental en la variable Explicació/Opinió . 

  En la variable Anècdota/Experiència s’observen diferències significatives a nivell global. I en les 

proves post hoc Tukey es mostren diferències significatives a favor del grup experimental (En la 

variable Discussió no hi ha diferències a nivell global. 

 Existeixen diferències en la variable  Clarificació entre experimental i control , en les proves post 

hoc de Tukey s’ha observat que el grup experimental mostra puntuacions significativament 

superiors respecte al grup Control. 

 En la variable Negociació no s’han observat diferències significatives. 

 En la variable Conclusions s’han observat diferències a nivell global. En les proves post hoc de 

Tukey s’han observat puntuacions majors per part del grup experimental . 

 Hi ha una diferència entre categories i de forma global el grup Experimental aporta més 

comentaris en diferents categories que el grup Control. 

Qüestionari de valoració final de l’alumnat 

T’ha agradat participar en aquesta formació sobre consciència i regulació emocional? Mitjana 

és de 9,3. 

Penses que és útil? Mitjana ha estat de 9,1 

Que has après? La majoria d’alumnes explica que han vist que són importants la consciència i la 

regulació emocionals però es pensaven que era més fàcil de manejar les emocions. 

   Fins i tot aquells alumnes reticents, a l’inici, han acabat afirmant que voldrien continuar fent-ho: “Al 

principi em semblava una tonteria i un pèrdua de temps, però al final m’he adonat de la 

importància i de lo bé que va controlar-te” 

Recomanaries questa formació a altres curso de la teva titulació? Mitjana ha estat de 9,9. 

JORNADA D’INNOVACIÓ DOCENT 2014 MILLORA I QUALITAT DE LA DOCÈNCIA 

DISSENY 
Disseny quasi experimental amb pretest i postest i grup control. 

INSTRUMENTS  

 

 

 
 

+ Qüestionari de valoració final per part de l’alumnat participant  

 
RESULTATS 

Evolució del percentatge de Coherència en el grup control 

 En general podem dir que els resultats són satisfactoris, més els qualitatius que els quantitatius (test), doncs la mostra era reduida (30 alumnes). 
 El primer objectiu del projecte plantejat feia referència a la millora de la consciència emocional. A partir de l’anàlisi de resultats podem dir que en quan als instruments 

quantitatius com es el cas del TMMS-24 no observem diferències significatives en les dimensions d’atenció i claredat que correspondrien a l’avaluació de la consciència 
emocional.  

 Ara bé, quant a la tècnica qualitativa utilitzada per avaluar la consciència emocional que en aquest cas ha estat el fòrum amb reserves pel tamany i la variació entre 
subjectes, s'apunten diferències interessants significatives en totes les dimensions i amb puntuacions superiors a favor del grup experimental. 

 El segon objectiu feia referència  a la millora de la regulació emocional, a tal efecte es va utilitzar l’ERQ i podem dir que no hem observat diferències significatives entre 
pre test i post test, en canvi, si que s’han observat diferències significatives en la mesura qualitativa d’aquestes, a favor del grup experimental. 

 Segons les dades obtingudes podem dir que els resultats qualitatius apunten que hi ha diferència entre els grups que han realitzat la formació i la pràctica de regulació 
constatant que aquesta causa un efecte sobre els participants. 

 Referent a l’avaluació de la mesura fisiològica, els resultats mostren diferències importants encara que aquestes no són significatives, anivell estad´sitic, per això ens 
porta a repensar el procediment que es va seguir, doncs aquest era més d’aprenentatge per descobriment quan hagués pogut ser instruccional sistemàtic. 

CONCLUSIONS 
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