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Resum. El present estudi tracta sobre la competència emocional i la satisfacció amb la vida dels 
adolescents a l’educació secundària. L’ adolescència és una etapa en la que sorgeixen canvis no 
només físics sinó també psicològics i emocionals que afecten a les conductes i actituds de la 
persona. 
En aquest treball s’analitza la relació entre aquests dos constructes, la competència emocional i la 
satisfacció amb la vida, amb una mostra de 408 estudiants d’educació secundària de diversos 
instituts de Catalunya i el País Basc.  
Per a la recollida de dades s’han utilitzat dos instruments d’avaluació: el QDE-SEC (Qüestionari de 
desenvolupament emocional per a l’educació secundària) de Pérez-Escoda, Álvarez, i Bisquerra 
(2008) i el qüestionari de Satisfacció a la Vida de Dienner et al. ( 1985); adaptació al castellà de 
Atienza, Pons, Balaguer, y García-Merita (2000). 
S'ha efectuat la correlació de la satisfacció amb la vida i la competència emocional dels joves de la 
mostra. Seguidament s’ha realitzat la comparació per cursos i gènere dels estudiants en relació al 
seu nivell de competència emocional i el seu nivell de satisfacció a la vida.  
L’estudi conclou que el nivell de competència emocional es relaciona positivament amb el grau de 
satisfacció amb la vida dels adolescents que cursen l’educació secundària. Aquesta investigació 
permet afirmar que l’aplicació de programes que desenvolupin les competències emocionals dels i 
les alumnes milloraran al mateix temps el seu benestar subjectiu. 
 
Paraules clau: satisfacció amb la vida, competència emocional, educació emocional, adolescència. 
 
Abstract. This study discusses the emotional competence and life satisfaction of adolescents in 
secondary education. The adolescence is a stage of life in which the changes not only physical but 
also psychological and emotional affect behavior and attitudes of the person. 
This study r analyzed the relationship between these two concepts, emotional competence and 
satisfaction with life, with a sample of 408 high school students from various schools in Catalonia 
and the Basque Country. 
For data collection were used two assessment instruments: the SEC QDE (Emotional Development 
Questionnaire for secondary education) de Pérez-Escoda, Álvarez, i Bisquerra (2008) and 
Satisfaction Questionnaire for Life Dienner et al. (1985); adapted into Spanish Atienza, Pons, 
Balaguer, and García-Merita (2000). The correlation between life satisfaction and emotional 
competence of young people in the sample was done. Afterwards, we compared the kind of 
courses and students in relation to their level of emotional competence and their level of 
satisfaction in life. 
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The study concludes that the level of emotional competence is positively related to the degree of 
life satisfaction of adolescents enrolled in secondary education. The research results stated that 
the implementation of programs to develop the emotional skills of the students while improving 
their subjective well-being. 
 
Key words: life satisfaction, emotional competence, emotional education, adolescence. 

 

Introducció 

L’adolescència és una etapa del desenvolupament en el que el subjecte experimenta 

canvis de tipus físic, emocional i psicològic. Coneguda com a etapa de la crisi d’ identitat 

(Erikson, 1972). Aquesta comença als 13-14 anys i s'estén fins als 18-20 anys. L’element 

inicial que defineix aquest període és la pubertat i al final de l’adolescència arriba quan 

una persona ha adquirit una maduresa emocional i social que li permet desenvolupar-se a 

la vida adulta (Güell i Muñoz, 2003). 

 

Tot i que, en qualsevol edat, és necessari coneixer-se un mateix i conèixer els altres, en 

l’adolescència es fa més evident la necessitat d’autoafirmar-se, valorar les seves capacitats 

i limitacions, prendre les seves pròpies decisions, sentir-se acceptat i valorat pels altres, 

etc. Així doncs, és una etapa evolutiva que ha de ser reconeguda, compresa i acceptada 

pels adults.  

 

El desenvolupament de la competència emocional és un complement indispensable per al 

desenvolupament integral de la persona. L’evidència demostra que les competències 

emocionals tenen efectes en la motivació per les tasques escolars (IFMB, 2008). 

L’adolescència és un període a la vida en el que es fa necessari posar en pràctica les 

competències emocionals per al creixement i desenvolupament emocional i social del jove 

(Bisquerra et al., 2011). Així a l'educació secundària i al batxillerat a més dels resultats 

acadèmics, el professorat s'hauria de preocupar també pel desenvolupament de les 

competències socio-personals dels seus alumnes. 

 

Existeixen algunes investigacions (Shapiro, 1997; Gottman, 1997; Elias, Tobias 

iFriedlander, 1999, 2001) que ens parlen del paper de la dimensió emocional en les 

diferents àrees de la vida humana (personalitat, relacions interpersonals, intel·ligència, 

etc.) i com pot influir la competència emocional a l’èxit escolar i a la vida de les persones. 

Així mateix, altres treballs destaquen la importància de l’autoestima en la construcció de 

la personalitat, en l’acceptació de la imatge corporal i en la formació de valors a la vida 

dels i les adolescents (Cava i Musitu, 1999; DuBois, Bull, Sherman  Roberts, 1998; Fering i 

Taska, 1996; Parra, Oliva y Sánchez-Queija, 2004). No obstant, trobem que manquen 
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estudis que aportin evidències empíriques sobre la influència de la competència 

emocional en la satisfacció amb la vida dels i de les joves. 

 

La majoria dels estudis empírics estan orientats a avaluar la satisfacció amb la vida dels 

adults en relació a les diferències socio-econòmiques, nivell d’ingresos, educació i feina 

(Veenhoven, 1994). 

 

La competència emocional i la satisfacció amb la vida 

La persona competent emocionalment és aquella que ha desenvolupat un conjunt de 

coneixements, capacitats, habilitats i actituds per prendre consciencia, comprendre i 

expressar de forma apropiada els fenòmens emocionals (Bisquerra i Pérez-Escoda, 2007). 

Seguint el model teòric de competència emocional de Bisquerra (2000) i Bisquerra i Pérez 

(2007), les competències emocionals s'estructuren en cinc grans competències o blocs: 

consciència emocional, regulació emocional, autonomia personal, competència social i 

competències per a la vida i pel benestar. 

La satisfacció amb la vida s’entén com una valoració global que la persona fa sobre la seva 

vida, posant en comparació el que ha aconseguit, amb l’assoliment dels seus reptes i 

expectatives (Diener et al., 1985; Pavot, Diener, Colvin y Sandvik, 1991; Veenhoven, 1994). 

L’avaluació global de la vida implica aspectes que figuren en la ment de la persona: 

reconeixement de les pròpies emocions i sentiments, acompliment de les seves 

expectatives, valoracions positives de la vida, etc. És un àmbit de la investigació que va 

tenir rellevància als anys setanta, moment el que aquest constructe va prendre una 

dimensió psicosocial més enllà de les condicions materials per a una bona vida 

(alimentació,medicaments, vivenda, etc.). Aleshores, la satisfacció amb la vida es relaciona 

amb un sentiment personal de benestar o de felicitat (Pérez-Escoda, 2013). En aquest 

sentit satisfacció amb la vida pot equiparar-se al concepte de benestar subjectiu. 

Les investigacions sobre adolescents i satisfacció a la vida, no són gaire abundants. 

Algunes d’elles, relacionen els nivells d’autoestima amb els nivells de satisfacció amb la 

vida (MacDonald, Piquero, Valois, Huebner i Zullig, 2001; Ying i Fang-Biao, 2005), i d’altres 

ens evidencien la manca de treballs sobre les competències emocionals i els seus beneficis 

en el benestar subjectiu (Weisinger, 1997; Cooper i Sawaf, 1997) i la seva contribució en el 

context educatiu (Steiner i Perry, 1997).  

 

Aquestes aportacions empíriques són necessàries per conèixer la realitat dels alumnes 

que estan en ple desenvolupament i creixement personal i la incidència de la satisfacció 

amb la vida i les competències emocionals en la seva adaptació al context escolar 

(Martínez-Antón, Buelga i Cava, 2007; Fernández-Berrocal y Extremera, 2009).  
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L’objectiu d'aquest estudi consisteix en analitzar si existeix una relació entre el nivell de la 

competència emocional i el nivell de satisfacció amb la vida en els adolescents espanyols.  

 

Desenvolupament  

Participants 

En l'estudi han participat un total de 408 joves estudiants d’educació secundària de tres 

centres educatius espanyols, dos de Catalunya i un del País Basc. La mostra està formada 

per un 45,1% de noies i un 54,9% de nois, amb una edat mitjana de 13,6 (SD = 1.56). La 

distribució dels estudiants en funció del curs es la següent: 182 (44,6%) de primer curs, 88 

(21,6%) de segon, 69 (16,9%) de tercer i 69 (16,9%) de quart curs de la secundària 

obligatòria. 

 

Procediment 

Després d’obtenir els permisos necessaris, es van administrar els instruments d’avaluació 

als estudiants en els seus propis centres educatius comptant amb la col·laboració dels 

seus professors tutors. L’avaluació es va realitzar en tot moment tenint cura de respectar 

les normes ètiques de la recerca a ciències socials.  

 

Instruments 

En aquesta recerca s’han utilitzats dos instruments d’avaluació: El QDE-SEC i l’escala de 

Satisfacció amb la vida. 

El QDE-SEC de Pérez-Escoda, Álvarez, i Bisquerra, (2008), Qüestionari de desenvolupament 

emocional en la versió per a adolescents. Dissenyat d'acord amb el model de competència 

emocional del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la Facultat de 

Pedagogia de la Universitat de Barcelona. La versió utilitzada en aquest estudi data de 

2008 com a evolució i millora del CEE, (Cuestionario de Educación Emocional) publicat a 

Álvarez (Coord; 2001). Consisteix en una escala d'autoinforme que consta de 35 ítems 

amb format de resposta tipus Likert, amb 11 opcions de resposta en una escala de 0 

(completament en desacord) a 10 (completament d'acord). Els resultats que s'obtenen 

permeten detectar les necessitats que cada alumne pot tenir a nivell global i en cadascuna 

de les dimensions emocionals. El seu índex de consistència interna, mesurat mitjançant el 

coeficient alfa de Cronbach, és de .84 en el present estudi.  

El segon instrument és l’Escala de Satisfacció amb la Vida (The Satisfaction With Life Scale, 

SWLS) de Diener, Emmons, Larsen i Griffin (1985). En el nostre estudi s’ha utilitzat 

l'adaptació d’aquesta escala al castellà d'Atienza,Pons, Balaguer i García-Merita (2000). Es 

tracta d'una escala que aporta un índex general de satisfacció amb la vida, entesa aquesta 

com un factor del constructe general de benestar subjectiu. La persona utilitza la seva 
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pròpia percepció per valorar diferents aspectes de la seva vida. Consta de 5 ítems amb un 

rang de resposta entre 1 (totalment en desacord) i 7 (totalment d'acord). La consistència 

interna mesurada a través del alfa de Cronbach en la present mostra és de .85. 

 

Objectius i hipòtesis 

En aquest estudi volem comprovar si les competències emocionals i la satisfacció en la 

vida estan relacionades. Partim de diferents hipòtesis que guiaran el treball. 

 

La primera hipòtesi consisteix en determinar l’existència d’una intensa relació positiva 

entre ambdós constructes. Es a dir, a més competència emocional total també més 

satisfacció en la vida. Així mateix sorgeix com a subhipòtesi que es trobaran correlacions 

significatives entre les diferents dimensions de la competència emocional i la satisfacció 

amb la vida dels adolescents. 

 

Una segona hipòtesi és que els estudiants varien en les seves competències emocional i en 

la seva satisfacció en la vida depenent del curs en el que es troben. 

 

Finalment, una tercera hipòtesi rau en que hi ha diferències entre els nois i les noies en 

algunes dimensions de les competències emocionals però no en la satisfacció a la vida. 

 

Resultats 

Tal i com es pot observar a la Taula 1, els resultats obtinguts amb l'estudi correlacional 

han confirmat la nostra primera hipòtesis. No només s'han trobat correlacions 

estadísticament significatives entre la competència emocional total i la satisfacció amb la 

vida (r=.52; p< .01) sinó que aquesta última, també correlaciona significativament amb 

cadascuna de les dimensions de la competència emocional, avaluades amb el QDE-SEC: 

consciencia emocional (r=.40; p< .01), regulació (r=.28; p< .01), competència social (r=.37; 

p< .01), autonomia (r=.24; p< .01) i de forma especialment intensa (r=.61; p< .01) amb la 

dimensió de competències per a la vida i el benestar.  
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Taula 1. Dades descriptives i correlacions entre las competencias emocionals i la 

satisfacció amb la vida 
 

 SWLS 
TOTAL C. 

EMOCIONAL 
CONSCIÈNCIA REGULACIÓ 

C. 

SOCIAL 
AUTONOMIA  

COMP.VIDA 

I BENESTAR 

M 27,05 6,23 7,34 5,27 
6,09 

6,06 
6,68 

DS 6,47 1,12 1,42 1,54 
1,58 

1,56 
1,58 

SW

LS 
--- ,52** ,40** ,28** ,37** ,24** ,61** 

Nota: N= 408; **p< .01 

 

Per posar a prova la segona hipòtesis s'ha utilitzat l'anàlisi de la variança entre les 

puntuacions en les competències emocionals i la satisfacció amb la vida dels estudiants en 

funció del curs en el que es troben. 

 

L'anàlisi confirma l'existència de diferències entre els cursos (F= 6,048; p<.001), tal com es 

pot observar a la Taula 2, els estudiants disminueixen força intensament la seva satisfacció 

amb la vida entre primer curs (M=28,54; SD=6,15) i segon (M=26,03; SD=7,10) de ESO i 

aquesta segueix decreixent més lentament en tots els altres cursos. 

 

Gràfic 1. Satisfacció amb la vida en funció dels cursos 
 

 
 

Pel que fa a les competències emocionals no s'observen diferències significatives en la 

competència emocional total entre els alumnes dels diferents cursos ni en les dimensions 

de Regulació, autonomia i competència social, però sí en les dimensions Consciència 

emocional (F= 7, 8; p<.001), i Competències de vida i benestar (F= 3, 92; p<.01) on també 

decreixen les puntuacions a mesura que passen de curs. 

SWLS

1

2

3

4

ESO

25,78 

25,69 

26,03 

28,54 

27,05 
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Taula 2. Competències emocionals en funció dels cursos 
 

 1er. 2on. 3er. 4art. ANOVA 

 M SD M SD M SD M SD F Sig. 

Total Competència 

Emocional 
6,38 1,15 6,14 1,05 6,13 1,04 6,01 1,13 2,40 ,07 

Consciència 

Emocional 
7,67 1,34 7,33 1,44 6,90 1,28 6,93 1,51 7,8 ,00 

Regulació Emocional 5,28 1,67 5,14 1,45 5,24 1,37 5,43 1,49 ,47 ,70 

Autonomia Emocional 6,11 1,66 5,98 1,59 6,18 1,37 5,90 1,51 ,50 ,68 

Competència Social 6,24 1,69 6,03 1,49 6,18 1,41 5,68 1,53 2,18 ,09 

Competències de Vida 

i Benestar 
6,96 1,62 6,57 1,69 6,43 1,56 6,32 1,17 3,92 ,01 

Nota: N= 408 

 

Finalment per comprovar la tercera hipòtesis en la que indicàvem que possiblement hi 

hauria diferències entre els nois i les noies en algunes dimensions de les competències 

emocionals però no en la satisfacció a la vida, s'ha efectuat el contrast de mitjanes 

utilitzant la prova t de Student. 

Els resultats de l'anàlisi mostren que no hi ha diferències significatives en cap de les 

dimensions de la competència emocional i tampoc en el total ni en la satisfacció a la vida. 

 

Discussió  

Els resultats del nostre estudi evidencien la relació positiva entre la competència 

emocional i la satisfacció amb la vida dels adolescents. És a dir, a mida que millora la seva 

competència emocional augmenta també el seu benestar subjectiu.  

 

També s’han observat diferències en els nivells de satisfacció i competències emocionals. 

El fet de què aquests nivells decreixin a mida que passen els i les alumnes de curs, de 

forma semblant tal com s’observava a estudis de Pérez-Escoda i Pellicer (2009), junt amb 

les evidències de què les competències emocionals es poden millorar intervenint 

educativament (Schutte, Malouff, Bobik et al., 2001; Rodríguez- Ledo, 2015; Vázquez-de 

Prada, 2015; Berástegui, 2016), ens permet defensar la necessitat de dur a terme 

programes d’intervenció que millorin la competència emocional als centres educatius 

quan més aviat millor.  
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Quan s'observa un bon nivell de satisfaccció en els joves existeix un bon nivell de 

desenvolupament emocional i aquests factors influeixen decisivament, segons diversos 

estudis com el de Fernández-Berrocal i Extremera (2002), en el rendiment acadèmic de 

l’alumnat. Per aquest motiu podem defensar que cuidar el desenvolupament emocional 

dels nostres joves beneficiarà el seu rendiment acadèmic. 

 

Per desenvolupar la competència emocional cal intervenir educativament mitjançant 

programes d’educació emocional dins el currículum escolar. Per tant, els i les docents 

poden esdevenen agents dinamitzadors de benestar i desenvolupament emocional dels 

alumnes des de les primeres edats, afavorint una escola positiva i contribuint cap a una 

societat cada cop més feliç (Fernández-Berrocal i Extremera, 2009). L’aprenentatge del 

benestar emocional i de l’autèntica felicitat és un repte que tenim pendent (Bisquerra et 

al.,  2010). 

 

Som conscients de la necessitat de tenir més estudis que aprofundeixin sobre aquesta 

temàtica i ampliar-ho amb mostres d’altres edats. Així mateix cal investigar encara més 

envers la influència dels agents educatius (docents, família i iguals) en el nivell de 

competència emocional i la satisfacció a la vida dels adolescents. 
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