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RESUM  

Aquest treball presenta una recerca que s’està duent a terme a la Universitat de 

Barcelona amb estudiants del Grau d’Educació Infantil, que fa referència a les 

estratègies d’afrontament davant de situacions conflictives i a les fortaleses de caràcter 

que posseeixen aquests estudiants i que cristal·litzen com a competències ètiques. Ens 

trobem en una primera etapa de l’estudi on ja s’han analitzat les respostes 

d’enfrontament mitjançant l’inventari CRI-A (Moss, 2010) i que continuarà amb 

l’aplicació d’instruments estandaritzats d’observació, com el qüestionari VIA-IS de 

Seligman, entre d’altres, amb l’objectiu de trobar conclusions que permetin millorar la 

formació i la salut dels futurs mestres d’Educació Infantil augmentant la seva capacitat i 

les seves estratègies d’afrontament davant d’una situació estressant. 

 

ABSTRACT 

This work presents a search that's in progress at the University of Barcelona with 

students from the Grade of pre-primary education, which refers to the strategies of 

coping with conflicting situations and strengths of character that possess these students 

and crystalline ethical skills. We are in an early stage of the study which analysed the 

responses of's already using the CRI-A inventory (Moss, 2010) and we will continue 

with the implementation of standardized instruments of observation, such as the 

questionnaire VIA-IS of Seligman, among others, with the goal to find and improve the 

training of future teachers of Pre-school health by increasing their capacity and their 

strategies of coping with a stressful situation. 

 

OBJECTIUS 

L’objectiu del nostre treball és avaluar l’ús de les diferents estratègies d’afrontament 

utilitzades per l’alumnat del Grau d’Educació Infantil de la Universitat de Barcelona, 
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com a factor de protecció front el conflicte laboral i l’estrès acadèmic i professional, per 

tal de poder proposar millores en la preparació professional d’aquest col·lectiu. 

D’aquesta manera millora la qualitat acadèmica del grau, mitjançant la proposta en les 

assignatures del Grau la inclusió d’activitats que reforcin o desenvolupin els tipus 

d’estratègies d’afrontament que estiguin menys desenvolupades entre els nostres 

estudiants i els preparin per a la vida professional. 

 

EXPOSICIÓ DEL TREBALL (recerca) 

 

Un grup de professors i investigadors de la Universitat de Barcelona hem iniciat una 

recerca sobre les competències ètiques dels estudiants del Grau d’Educació Infantil 

(amb els ajuts ARCE 2010 i REDICE 2010) per veure com l’adquisició d’aquestes 

influia en el seu desenvolupament com a mestres i persones, i també per trobar una 

possibilitat de millorar la salut emocional a través de la seva capacitat i les seves 

estratègies d’enfrontament davant d’una situació estressant.  

L’afrontament és una resposta donada davant d’una situació específica estressant 

(Lazarus i Folkman, 1984). Les situacions generades sota l’estrès són nocives i 

amenacen l’assoliment del benestar i de la salut personal. La capacitat de la persona per 

respondre a aquesta situacions farà que millori la seva salut, tenint en compte que les 

respostes d’afrontament actuen com a variables moderadores entre l’estrès i la salut. 

Segons s’ha pogut constatar, algunes estratègies d’afrontament són més eficaces que 

d’altres per preservar la salut mental en situació d’estrès, tot i que hi ha diversos factors 

en la relació entre estressor, afrontament i salut que poden estar intervenint el rol que 

exerceixen aquestes estratègies respecte la salut.  

Una dada important a l’hora d’establir les relacions entre el tipus d’afrontament i salut 

mental no és tan la quantitat d’estratègies utilitzades davant d’un estressor, sinó la ratio 

entre ambdues. 

Parlem de salut mental segons la definició de Merriam- Webster (OMS) on ens l’explica 

com l’estat del benestar emocional i psicològic en el que un individu pugui utilitzar les 

seves capacitats cognitives i emocionals, funcionar en societat, i resoldre les demandes 

ordinàries de la vida diària. També ens ajuda a determinar com ens relacionem amb 

l’estrés, amb altres persones i com prenem decisions. D’aquí l’interès que representa per 

la nostra societat la millora i el manteniment d’una “sana salut mental”. 

Moos (2010), planteja dos sentits respecte l’afrontament: un aproximatiu (que inclou 

estratègies com l’anàlisi lògica, la reavaluació positiva, la creca de guia i suport i la 

solució de problemes) i un altre evitatiu (que inclou l’evitació cognitiva, l’acceptació o 

resignació, la cerca de recompenses alternatives i la descàrrega emocional). Al descriure 

les estratègies d’afrontament utilitzades, és important assenyalar les característiques del 

context, sobretot en estudiants universitaris, doncs la controlabilidad de la situació 

figura com un element determinant en la valoració d’una estratègia utilitzada 

(Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez, 2003).  

El pla de Bolonya és una oportunitat de transformació de les formes d’aprendre i 

d’ensenyar, podent promoure actituds diferents a les tradicionals. L’aprenentatge ètic o 

l’educació en valors en aquest context plantejarà processos de canvis en els 

comportaments, que promoguin la pràctica de la reflexió i l’observació dels 
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comportaments des d’una perspectiva socioconstructivista, on la persona està en procés 

de construcció mitjançant pràctiques formatives socials, guiada per un conjunt de valors 

històricament constituïts i socialment acceptats.  

Amb aquest esperit es va elaborar el pla d’estudis del Grau d’Educació Infantil a la 

Facultat de Formació del Professorat de la UB, que dins la seva memòria proposa 

l’adquisició de competències generals i específiques de caràcter ètic. En concret, entre 

les competències generals cal esmentar: 

 El compromís ètic i deontològic que fomenti i respecti els valors democràtics, la 

igualtat de gènere, la no discriminació de persones amb discapacitats, la equitat, el 

respecte als drets humans, la crítica i autocrítica constructives (nº 121355) 

 Les habilitats en les relacions interpersonals, com l’empatia, sociabilitat i tacte en la 

comunicació amb els demés, amb una actitud contrària a la violència, als prejudicis i 

als estereotips sexistes, creant una atmosfera agradable i cooperativa que transmeti 

benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte a les relacions interpersonals (nº 121359) 

 El reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat, valorant positivament la 

diversitat de tot tipus, respectant altres visions del món i gestionant amb creativitat 

les interaccions culturals per tal d’enriquir-se mútuament (nº 121362). 

 

Respecte a les competències específiques, cal atendre a: 

 Dissenyar i regular entorns harmònics d’aprenentatge en contextos de diversitat en 

l’Educació Infantil que atenguin les necessitats educatives singulars de cada 

estudiant, les dificultats d’aprenentatge, la igualtat de gènere, la equitat i el respecte 

als drets humans (nº 121368). 

 Fomentar la convivència dins i fora de l’aula d’Educació Infantil i abordar la 

resolució pacífica de conflictes (nº 121369). 

 Dinamitzar la reflexió en grup sobre l’acceptació de normes i el respecte als demés. 

Promoure l’autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d’educació de 

les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància (nº 121372). 

 

Les tres assignatures obligatòries del nostre departament (expressió musical i corporal, 

didàctica de la mùsica i didàctica de l’educació física) estan implicades, segons el Pla 

d’estudis en el desenvolupament i l’adquisició d’algunes d’aquestes competències 

ètiques citades anteriorment. És per tant el lloc idoni per a prendre mesures i proposar 

canvis metodològics que puguin millorar l’adquisició de les estratègies d’afrontament. 

 

MÈTODE 

Participants 

La mostra de l’estudi està centrada en alumnes de tercer del Grau d’Educació Infantil 

(curs 2011-12), un total de 98 alumnes dels quals el 98% són dones i el 2% homes. 

L’edat dels estudiants oscil·la entre els 19 i 42 anys, essent-ne la mitjana de 23,31 i la 

desviació típica de 4,81. En relació al nivell socioeconòmic (NSE) familiar (a partir de 
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Hollingshead, 1975), 8 estudiantes eren de NSE baix (8,2%), 18 de NSE mig-baix 

(18,6%), 23 de NSE mig (23,7%), 29 de NSE mig-alt (29,9%) i 19 de NSE alt (19,6%). 

 

Instruments 

L’instrument utilitzat ha estat l’inventari de respostes d’afrontament (CRI-A, Moos, 

2010). El CRI-A és un inventari que permet avaluar les respostes d’afrontament que una 

persona utilitza davant d’un problema o d’una situació estressant. Les seves vuit escales 

inclouen quatre estratègies d’aproximació al problema (anàlisi lògica, reavaluació 

positiva, cerca de guia i suport, solució de problemes) i quatre d’evitació del problema 

(evitació cognitiva, acceptació o resignació, cerca de recompenses alternatives, 

descàrrega emocional). L’adaptació espanyola de l’inventari dóna una bona fiabilitat, 

amb un índex de Cronbach que fluctua entre 0,81 i 0,90. El CRI-A és un inventari força 

utilitzat en contextos educatius o socials per facilitar l’orientació i el desenvolupament 

de la persona avaluada i millorar la seva manera de superar els problemes als que 

s’enfronta (Kirchner, Forns, Muñoz y Pereda, 2008).  

L’inventari consta de dues parts. A la primera, el subjecte ha de descriure el problema 

més important o la situació més difícil que hagi viscut en els últims dotze mesos. 

Posteriorment ha de puntuar en una escala Likert de 4 punts (des de “segur que no” a 

“segur que sí”) 10 preguntes relacionades amb la valoració primària (appraisal) de la 

situació estressant. La segona part del CRI-A consta de 48 ítems que l’individu ha de 

contestar en una escala de 4 punts (des de “no, mai” a “sí, quasi sempre”). Els 48 ítems 

estan dividits en les vuit escales o estratègies d’afrontament.  

 

Metodología 

L’estudi que presentem és de tipus observacional i de caràcter transversal, combina una 

metodologia descriptiva i correlacional. S’han calculat les mesures i desviacions 

típiques entre les variables quantitatives, i freqüències i percentatges entre les variables 

qualitatives. Per comprovar el supòsit de normalitat de les variables s’ha utilitzat el test 

de Kolmogorov-Smirnov. Per l’anàlisi estadística hem usat el paquet estadístic per 

Ciències Socials (SPSS), versió 16.0. Per a tots les proves realitzades, el nivell de 

significació estadístic s’ha fixat el igual o inferior a 0,05. 

 

Procediment 

Els estudiants de tercer curs del Grau d’Educació Infantil van acceptar voluntàriament 

participar en la recerca i van signar el consentiment informat. Totes les dades han estat 

tractades de forma anònima mitjançant codis d’identificació per preservar l’anonimat 

dels estudiants i la confidencialitat dels resultats. Aquesta investigació s’emmarca dins 

dels condicionaments de l’informe Belmont (1978) i el codi de Bones Pràctiques en 

Investigació de la Universitat de Barcelona (2010). 

Els qüestionaris s’aplicaren de forma auto-administrada en un sol moment temporal, a 

les aules d’informàtica de la Facultat de Formació del Professorat de la UB a l’octubre 

del 2011. En el moment de la recollida dels qüestionaris es va verificar la correcta i 
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completa resposta. Un cop obtingudes les respostes es va procedir a la realització de les 

corresponents anàlisis estadístiques. 

 

RESULTATS, CONCLUSIONS O PROSPECTIVA 

La secció d’estudiants universitaris analitzada mostra un perfil mig-baix d’estratègies 

d’afrontament, la majoria de les estratègies es situen al voltant de la mitja. No hi ha cap 

estratègia que ressalti per sobre, mentre que n’hi ha dues que estan per sota de la mitja: 

la cerca de guia i suport, i l’acceptació-resignació. 

L’estratègia de cerca de guia i suport està relacionada amb la cerca, per part de 

l’alumne, de consell i guia per part d’altres persones, per a què els ajudin a solucionar el 

problema, mentre que l’estratègia d’acceptació-resignació implica l’acceptació dels 

problemes sobretot amb allò que no té solució.  

Pel que fa a l’edat, s’han trobat diferències significatives entre l’edat dels estudiants i 

tres de les estratègies d’afrontament: cerca de guia i suport, solució de problemes i 

descàrrega emocional. En concret, els resultats de les correlacions bivariades entre 

l’edat i les estratègies d’afrontament centrada en el problema donen els següents 

resultats: cerca de guia i suport (r= ,219, p= ,032), solució de problemes (r= ,223, p= 

,029). Els resultats de les correlacions bivariades entre l’edat i l’estratègia d’afrontament 

centrada en l’emoció té com a resultat la descàrrega emocional (r= -,205, p= ,046). 

Els estudiants de més edat es diferencien dels més joves en la posada en pràctica de més 

estratègies de tipus conductual, com la cerca d’informació, guia o suport, i la solució de 

problemes (emprendre accions que portin a la solució directa del problema). Mentre que 

els estudiants més joves es diferencien significativament dels més grans en l’ús de la 

descàrrega emocional, una estratègia de tipus conductual basada en la reducció de la 

tensió mitjançant l’expressió de sentiments negatius. Tampoc es van trobar diferències 

significatives entre el Nivell Socio-econòmic (NSE) i cap tipus d’estratègies 

d’afrontament. 

Un cop vistes aquestes conclusions, estem a l’espera de poder presentar els resultats del 

qüestionari VIA-IS de Seligman sobre les fortaleses del caràcter, que ja ha estat passat 

als estudiants i els resultats del qüestionari TECA sobre empatia, també passat als 

alumnes. 

Un cop concloses totes les parts de la recerca, oferirem les conclusions a la comunitat 

educativa i científica, amb la finalitat que aquest estudi pugui afavorir altres sectors de 

recerca, així com millorar la capacitat d’afrontament, la qualitat de les fortaleses del 

fututs mestres incidint directament en la seva praxis educativa i la seva salut emocional. 

Tots sabem que tot allò que modifiqui positivament el  benestar emocional dels mestres, 

recaurà en el benestar dels alumnes, millorant d’aquesta manera la formació holística de 

la població del futur.  

L’art (com la música) i les activitats d’expressió corporal són un vehicle ideal per a 

experimentar amb fórmules innovadores per modificar les conductes i les perspectives 

personals de com sentir i afrontar els esdeveniments futurs i en la mesura possible, 

minimitzar l’estrès de la vida professional. 
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QÜESTIONS, CONSIDERACIONS PER AL DEBAT 

- Quina és l’estratègia d’afrontament que el públic coneix millor? 

- Quina influència ha tingut sobre els assistents alguna de les 8 estratègies 

d’afrontament en la prevenció de l’estrés?  

- Què són més aconsellables, les estratègies d’aproximació o les d’evitació front a 

l’estrés?  

- Com es poden ensenyar a l’aula les estratègies d’afrontament? 

- Són les arts, l’expressió corporal o l’esport adequades per a desenvolupar 

algunes de les estratègies d’afrontament? Quines? 

- Fes propostes de protecció davant l’estrès docent i analitza quines estratègies 

d’afrontament hi estan implicades. 

- Quina relació tenen les estratègies d’afrontament amb la personalitat de cada 

docent? Creieu que es poden aprendre o que surten de forma natural? 
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