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RESUM DE LA RECERCA
La recerca efectuada es basa en l’avaluació del Programa de Desenvolupament del Talent dels Educadors
Emocionals realitzat per a els educadors emocionals de nova incorporació durant l’estiu de 2018.
Concretament s’avalua l’efecte de la incorporació com a treballador en la categoria d’educador emocional
a la “La Granja, Ability Training Center" i la seva formació en el “Mètode La Granja”, amb el propòsit
d'entrenar les seves competències emocionals i habilitats socials i personals.

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE
TASQUES
Aplicació del pretest inicialment, coincidint amb la seva incorporació i abans d’iniciar la formació en
el “Mètode La Granja”, els educadors emocionals novells es van aplicar dos qüestionaris, el CDE-A35
Qüestionaris de desenvolupament emocional d’adults, per avaluar el seu nivell de competència
emocional i el Qüestionari SWL per avaluar els nivells de satisfacció amb la vida.
Paral·lelament el grup d’educadors emocionals veterans a “La Granja, Ability Training Center" també
s’apliquen els mateixos qüestionaris.

Páginá 2

Aquesta aplicació es realitza on-line prèvia codificació dels grups d’intervenció i habilitació de la
plataforma per a poder donar resposta als qüestionaris.
L’aplicació pretest es realitza al mes de març de 2018.
Correcció dels qüestionaris pretest Un cop contestats tots els qüestionaris s’ha procedit a fer la seva
correcció i a realitzar el primer informe amb els resultats per a cadascun dels qüestionaris aplicats i per
grup.
Aplicació del postest Un cop finalitzat el període de formació i després de tres mesos de la seva
incorporació a “La Granja, Ability Training Center" els educadors emocionals novells s’apliquen de nou els
dos qüestionaris, el CDE-A35 Qüestionaris de desenvolupament emocional d’adults, per avaluar el seu
nivell de competència emocional i el Qüestionari SWL per avaluar els nivells de satisfacció amb la vida.
En aquesta ocasió només s’estudia el grup d’educadors emocionals novells que han completat la formació
inicial oferta per l’empresa.
Correcció dels qüestionaris postest Un cop contestats tots els qüestionaris s’ha procedit a fer la seva
correcció i a realitzar el segon informe amb els resultats per a cadascun dels qüestionaris aplicats.
Anàlisi estadístic de les dades i valoració dels progressos assolits.--> Elaboració del present informe amb
conclusions sobre les avaluacions efectuades i els estudis comparatius efectuats en dues fases:
a) Comparació entre les puntuacions inicials obtingudes pels educadors emocionals novells i els
veterans, tant pel que fa a les seves competències emocionals com a la seva satisfacció amb la
vida.
b) Evolució de les puntuacions en els educadors emocionals novells, tant pel que fa a les seves
competències emocionals com a la seva satisfacció amb la vida.

MOSTRA PARTICIPANT
El conjunt de d’educádors emocionáls párticipánts en lá recercá, ván ser iniciálment 30 educádors
emocionáls entre els novells i els veteráns. No obstánt, lá mostrá finál há quedá reduïdá á 14
veteráns i 13 novells. No obstánt pel que fá lá sátisfáccio ámb lá vidá nomes hi há 12 persones que
hán respost correctáment tots els questionáris.
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Pel que fá áls educádors novells (13 persones) lá sevá edát mitjáná es de 28 ánys oscil·lánt entre els
22 i els 45 ánys. Pel que fá áls educádors emocionáls veteráns lá sevá mitjáná d’edát es situá en els
44 ánys i oscil·lá entre els 27 i 59 ánys. A nivell de generes tenim uná distribucio forçá feminitzádá
sent el 69,2%
Dones en el cás del educádors emocionáls novells i del 92,9% en el cás dels veteráns

Sexe (E.Novells)

Sexe (E: Veterans)
Homes
7%

Homes
31%
Dones
69%

Dones
93%

DISSENY DE LA RECERCA

Pártim d’uná recercá descriptivá i compárátivá on les váriábles dependents son lá váriácio en els
nivells de competenciá emocionál i lá sátisfáccio ámb lá vidá entre grups (novells i veteráns) i entre
lá situácio previá i finál á lá formácio en el cás dels educádors novells.
Els párticipánts no son escollits á l’átzár sino que son els educádors contráctáts per “La Granja, Ability
Training Center"

Procediment
Totes les dádes son tráctádes ámb confidenciálitát i subjectes áls estándárds etics requerits en el
trebáll ámb essers humáns. Els educádors/es hán estát informáts/des sobre els motius de lá recercá
i hán tingut dret á exercir l’oposicio á lá párticipácio en lá máteixá.
Totes les dádes quántitátives s’hán tráctát utilitzánt el processádor estádïstic SPSS v.21.
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RESULTATS I COMPARACIÓ ENTRE LES PUNTUACIONS INICIALS OBTINGUDES PELS EDUCADORS
EMOCIONALS NOVELLS I ELS VETERANS
Resultáts del nivell de desenvolupáment de les competencies emocionáls

Per áváluár el nivell de competencies emocionáls dels párticipánts es vá áplicár áplicár el
questionári de desenvolupáment emocionál per á ádults (CDE-A35 v.3) del GROP. Aquest
questionári constá de 35 preguntes. Es tráctá d’uná escálá de tipus Likert d'onze punts que presentá
un bon ïndex de consistenciá interná que d'ácord ámb el coeficient álfá de Cronbách es de ,89.
Al grup d’educádors novells es vá áplicár en dues fáses pretest (inici) i postest (despres de
párticipár en lá formácio), mentre que áls educádors emocionáls veteráns nomes es vá áplicár en lá
fáse iniciál.
Resultats descriptius
A continuácio s’exposen els resultáts descriptius obtinguts pels educádors novells ál pretest:

Táulá 1. Resultáts iniciál dels educádors novells (CDE-A35v.3)
MItjana

N

Desviación típ.

Pretest C.. Emocional Total

7,22

13

,81

Pre-Consciencia

8,07

13

1,24

Pre-Regulacio

7,27

13

1,02

Pre-Autonomia

6,17

13

1,40

Pre-Compsoci

5,82

13

,86

Pre-Cvida

8,01

13

1,01

De formá semblánt en lá Táulá 2 es presenten els resultáts descriptius obtinguts pels educádors
veteráns ál pretest:
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Táulá 2. Resultáts iniciál dels educádors veteráns (CDE-A35v.3)
MItjana

N

Desviación típ.

Pretest C.. Emocionál Totál

7,38

14

0,81

Pre-Conscienciá

8,34

14

1,00

Pre-Regulácio

7,28

14

0,95

Pre-Autonomiá

6,05

14

1,62

Pre-Compsoci

5,93

14

1,17

Pre-Cvidá

8,41

14

0,69

Finálment á lá Táulá3. s’exposen els resultáts descriptius obtinguts pels educádors novells ál
postest:
Táulá 3. Resultáts fináls dels educádors novells (CDE-A35v.3)
MItjana

N

Desviación típ.

Pretest C.. Emocional Total

7,89

13

0,86

Pre-Consciencia

8,66

13

0,82

Pre-Regulacio

7,99

13

1,12

Pre-Autonomia

7,08

13

1,59

Pre-Compsoci

6,28

13

0,65

Pre-Cvida

8,62

13

0,97

Es pot observár com les puntuácions mitjánes dels educádors emocionáls veteráns son en lá situácio
iniciál, ámb l’unicá excepcio de lá dimensio d’áutonomiá, uná miquetá mes elevádes que les dels
educádors novells. No obstánt cál comentár que les puntuácions dels educádors emocionáls novells
es troben per sobre de lá mitjáná de les puntuácions hábituáls de lá poblácio d’ádults generál.
No obstánt es necessári áplicár lá prová de contrást de mitjánes per válorár si áquestes diferencies
son estádïsticáment significátives.
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Pel que fá ál á situácio finál s’observá que les puntuácions mitjánes dels educádors emocionáls
novells há áugmentát respecte á les puntuácions de pártidá (Táulá1), no obstánt cáldrá áplicár les
proves de contrást de mitjánes per poder áfirmár que áquestá millorá es significátivá.
Curiosáment veiem que áquestes puntuácions superen les obtingudes pels educádors veteráns en
lá situácio iniciál.

Resultáts del nivell de sátisfáccio ámb lá vidá

Per áváluár el nivell de sátisfáccio ámb lá vidá dels párticipánts es vá áplicár áplicár l’ Escálá de
Sátisfáccio ámb lá Vidá (SWLS; Diener, Emmons, Lársen y Griffin, 1985). Constá de 5 áfirmácions
ámb les que es cál indicár el nivell d’ácord o desácord en uná escálá de likert de 7 punts. Lá sevá
consistenciá interná es áltá, ámb coeficients álfá de Cronbách que oscil·len entre ,79 i ,89 .

Al grup d’educádors novells es vá áplicár en dues fáses pretest (inici) i postest (despres de
párticipár en lá formácio), mentre que áls educádors emocionáls veteráns nomes es vá áplicár en lá
fáse iniciál.
Resultats descriptius
A continuácio s’exposen en uná unicá táulá els resultáts descriptius obtinguts pels educádors
novells ál pretest i ál postest i pels educádors veteráns ál pretest.

Táulá 4. Resultáts descriptius de lá sátisfáccio ámb lá vidá (SWL) en els dos grups.
PRETEST

SWL

(Novells)

SWL

(Veterans)

POSTEST

N

Media

Desviación típ.

Media

Desviación típ.

12

27

3,62

28,50

2,78

14

27,93

3,45

----

----

Es pot observár com les puntuácions en sátisfáccio ámb lá vidá obtingudes ál pretest pel grup
d’educádors novells i veteráns es molt semblánt encárá que en els educádors emocionáls veteráns
sigui uná micá mes elevádá. En tots dos cásos les puntuácions es situen en el ráng de puntuácions
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(25-29) que indicá uná sátisfáccio áltá. Cáldrá áplicár les proves de contrást de mitjánes per estár
segurs que no hi há diferencies estádïsticáment significátives.
Nováment observem que les puntuácions en lá situácio finál, en áquest cás referides á sátisfáccio
ámb lá vidá hán áugmentát en els educádors novells i que lá puntuácio finál obtingudá per áquets
superá lá puntuácio iniciál obtingudá pels educádors veteráns ál pretest. De nou cáldrá áplicár les
proves de contrást de mitjánes per válorár si les diferencies pre-post en els educádors novells es
estádïsticáment significátivá.

Resultáts del contrást entre mitjánes en relácio ál nivell de competencies emocionáls

Donát el báix nombre de párticipánts á l’estudi s’áplicárán en tots els cásos les proves no
párámetriques de contrást de mitjánes.

Resultats del contrast entre mitjanes obtingudes en el CDE-A35 pels educadors novells i els
educadors veterans en la situació inicial.

Táulá 5. Compárácio del nivell de comp. emocionáls en lá situácio iniciál entre els dos grups.
E. Novells
Media

Desviación

E. Veterans
Media

típ.

Desviación

Z

Sig.

típ.

Pretest Total Comp. Emocional

7,22

,81

7,38

0,81

-,947

,344

Pretest Consciencia

8,07

1,24

8,34

1,00

-,413

,679

Pretest Regulació

7,27

1,02

7,28

0,95

-,413

,679

Pretest Autonomia

6,17

1,40

6,05

1,62

-,194

,846

Pretest Comp. social

5,82

,86

5,93

1,17

-,584

,559

Pretest Comp. vida

8,01

1,01

8,41

0,69

-1,217

,224

Com podem observár áls resultáts de lá Táulá 5 no s’áprecien diferencies estádïsticáment
significátives en el nivell de desenvolupáment de lá competenciá emocionál entre els educádors
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veteráns i els educádors novells á l’inici. No ni há diferencies ni en lá competenciá emocionál totál
ni en cáp de les seves dimensions. Aixo confirmá que en lá seleccio previá de personál “educádor
emocionál” per lá “La Granja, Ability Training Center" áquestá es uná váriáble que já es te en compte.
De fet lá formácio previá d’áquests nous educádors novells já inclou formácio especïficá en educácio
emocionál o áspectes de desenvolupáment personál.

Resultats del contrast entre mitjanes obtingudes en el CDE-A35 pels educadors novells entre
la situació inicial i final.

Táulá 6 Evolucio dels educádors novells en competencies emocionáls (CDE_A35).

Pretest
Media

Postest

Desviación

Media

típ.

Desviación

Z

Sig.

d Cohen

,802

típ.

Total Comp. Emocional

7,22

,81

7,89

0,86

-2,447

,014*

Consciencia

8,07

1,24

8,66

0,82

-1,846

,065

Regulació

7,27

1,02

7,99

1,12

-2,313

,021*

Autonomia

6,17

1,40

7,08

1,59

-2,274

,023*

Comp. social

5,82

,86

6,28

0,65

-1,809

,070

Comp. vida

8,01

1,01

8,62

0,97

-2,042

,041*

,672
,607

,629

Quán ánálitzem el progres dels educádors novells s’ observá que hi há diferencies estádïsticáment
significátives en lá competenciá emocionál totál (p< ,05), quán ánálitzem les diferents en les
diferents dimensions áváluádes observem que si be les puntuácions son millors en totes les
dimensions áquestá millorá nomes es estádïsticáment significátivá en el cás de lá Regulácio
emocionál, de l’áutonomiá i de les competencies de vidá i benestár (p< ,05).

Un cop ánálitzádes les diferencies significátives s’há procedit á cálculár lá mágnitud d’áquest cánvis,
per á fer-ho s’há estudiánt lá d de Cohen1 que es presentá á lá Táulá 6. Amb lá que observem que

1

http://www.psychometricá.de/effect_size.html
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podem párlár de cánvis importánts, superiors áls que son hábituáls com á consequenciá de
processos formátius.
A lá llum d’áquests primers resultáts podem dir que hi há un cánvi importánt en lá millorá de lá
competenciá emocionál dels educádors novells pássáts tres mesos de lá sevá incorporácio á lá gránjá
i un cop finálitzát el proces formátiu sobre el “metode lá gránjá” ofert per áquestá. Aquests cánvis
son especiálment destácábles en lá sevá regulácio emocionál, áutonomiá i competencies de vidá i
benestár.

Resultats del contrast entre mitjanes obtingudes en el SWL pels educadors novells i els
educadors veterans en la situació inicial.

Táulá 7. Compárácio de lá sátisfáccio ámb lá vidá (SWL) entre els dos grups d’educádors
emocionáls en el moment iniciál.
E. Novells
Media

Desviación

E. Veterans
Media

típ.
Pretest SWL

27

3,62

Desviación

Z

Sig.

-,544

,586

típ.
27,93

3,45

Com podem observár áls resultáts de lá táulá 7 no s’áprecien diferencies estádïsticáment
significátives en el nivell de sátisfáccio ámb lá vidá entre els educádors veteráns i els educádors
novells á l’inici. Aixo indicá que els educádors emocionáls seleccionáts per incorporár-se á l’equip
de lá “Lá Gránjá, Ability Tráining Center" posseeixen já iniciálment un nivell de sátisfáccio en lá vidá
ált, gens diferent del nivell demostrát per els educádors emocionáls veteráns.
Resultats del contrast entre mitjanes obtingudes en el SWL pels educadors novells entre la
situació inicial i final.

D’ácord ámb lá prová de contrást de mitjánes entre el nivell de sátisfáccio ámb lá vidá iniciál i finál
dels educádors emocionáls nivells, els cánvis experimentáts á fávor de lá situácio finál no son
suficientment álts com per poder párlár de diferencies estádïsticáment significátives. Per tánt no es
pot áfirmár que els educádors emocionáls hágin experimentát uná millorá en sátisfáccio ámb lá vidá
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ál cáp de tres mesos d’háver iniciát lá sevá feiná á “La Granja, Ability Training Center". De fet d’ácord
ámb els bárems de lá prová lá puntuácio obtingudá 28’5 segueix dins dels párámetres de sátisfáccio
áltá iguál que lá puntuácio iniciál.

Táulá 8 Evolucio dels educádors novells en Sátisfáccio ámb lá vidá (SWL)

Pretest
Media

Postest

Desviación

Media

típ.
Pretest SWL

27

3,62

Desviación

Z

Sig.

-1,219

,223

típ.
28,50

2,78

CONCLUSIONS

Despres d’ánálitzár les dádes obtingudes i d’efectuár les proves estádïstiques de contrást de
mitjánes i mágnitud de l’efecte, podem árribár á les seguents conclusions:
a) El grup de educádors emocionáls novells pártien d’uns nivells de desenvolupáment
emocionál similárs áls que já tenien els professors veteráns de “La Granja, Ability Training
Center".
b) El grup de educádors emocionáls novells pártien d’uns nivells de sátisfáccio ámb lá vidá álts
equipárábles áls que já tenien els professors veteráns de “La Granja, Ability Training Center".
c) Al finál de l’estudi, els educádors emocionáls novells tenien uná millorá estádïsticáment
significátivá en lá competencies emocionál totál i támbe en les dimensions de regulácio
emocionál, áutonomiá emocionál i competencies de vidá i benestár.
d) Lá millorá en competenciá emocionál experimentádá pels educádors nivells es áltá, per lá
quál cosá es pot dir que hán millorát de formá importánt les seves competencies emocionáls
ál cáp de tres mesos d’háver-se incorporát á “La Granja, Ability Training Center".
e) En relácio á lá sátisfáccio ámb lá vidá no s’experimentá uná evolucio estádïsticáment
significátivá tot i que semblá háver uná tendenciá á lá millorá. Cál comentár que es pártiá já
de nivells álts i per tánt millorár áquests nivells significátiváment es molt difïcil.
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En sïntesi podem dir que el prográmá de desenvolupáment del tálent dels educádors emocionáls á
“La Granja, Ability Training Center" te efectes positius sobre lá competenciá emocionál dels
educádors emocionáls novells.

Aquest informe recull les conclusions extretes exclusiváment á pártir de les dádes quántitátives. Ens
constá que en párál·lel s’están ánálitzánt el conjunt de diáris reflexius eláboráts pels educádors
novells, per lá quál cosá suggerim triángulár les dádes per enriquir i mátisár les conclusions
ánteriors.
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