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Qui som
La Fundació Àmbit Ecologia Emocional és una entitat sense ànim de lucre, fundada
per Jaume Soler i Mercè Conangla, que des de fa 22 anys treballa per donar una
resposta seriosa i creativa al repte actual del creixement personal i l'educació
emocional en totes les etapes de la vida.

IREECP

Dins de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional, neix a l’any
2017
l’Institut de Recerca en Ecologia Emocional i
Creixement Personal. Dirigit per Jaume Soler i Mercè
Conangla en l’àrea pedagògica, som un equip format per
professionals de diverses disciplines: metges, psicòlegs,
mestres, documentalistes, experts en màrqueting, coaching i
comunicació.
Compartim l’objectiu de voler observar, estudiar i documentar
els fenòmens i aportacions que es donen amb referència al
creixement personal, educació emocional, qualitat de vida i
benestar.

Equip de Recerca: Albert López, Àngels Ferrao, Àngels Herrera, Bet Masallera, Cris Ruiz, Cristina Saiz,
Elena Miguel, Eugenia Dalmau, Gemma Adell, Imma Campos, Irene Erra, Isabel Cordón, Joan Sánchez,
Laura Esquinas, Luciana Alen, Luisa Sanz, María Blanchart, Maria Carmen Domingo, María Cinta
Teixidó, Marta Terraza, Martí García, Mireia Carreras, Rafa Reoyo, Sílvia Fraile, Trinidad Gómez,
Victoria Olivé.
Dirigit per Jaume Soler i Mercè Conangla.

Com a resultat de la nostra àrea de recerca va néixer el qüestionari B-SEA, del qual us
presentem els resultats
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Objectius i Metodologia
OBJECTIUS


Disposar d’una visió panoràmica dels nivells de benestar i equilibri personal dels
joves, explorant les seves percepcions relatives als reptes que encaren de forma
diària.



A partir de l’anàlisi dels resultats, detectar aspectes de millora on caldrà buscar
opcions de resposta i eines per ajudar-los a assolir major salut emocional.

METODOLOGIA


Qüestionari dirigit a joves i adolescents d’entre 11 i 18 anys., es a dir, tots aquells
que actualment estan cursant qualsevol curs de l’ESO, Batxillerat i/o Cicles
Formatius de Grau Mig o Superior, en un centre públic, privat o concertat de la
provincia de Barcelona.



El qüestionari consta de un total de 100 preguntes estructurades en 10 àrees
d’exploració, i sobre les que han puntuat la seva autovaloració en una escala de 1
a 6 (des de Mai/Gens fins a Sempre/Molt).
ÁREES D’EXPLORACIÓ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VALORACIÓ

Emocions,
Identitat i imatge d’un mateix,
Conductes de risc,
Comunicació i família,
Àmbit escolar i acadèmic,
Noves tecnologies/dispositius,
Cultura i Oci,
Sentiments sobre la vida i el món,
Valors,
Hàbits de salut i convivència.

1.Mai / Gens
2. Puntualment / Molt Poc
3. De vegades / Una mica
4.Sovint / Bastant
5. Gairebe sempre / Força
6. Sempre / Molt



L'enquesta ha estat voluntària i anònima i s’ha realitzat a les aules, mitjançant un
qüestionari on line facilitat als centres educatius que han participat a l’estudi.



Les dades aportades són confidencials i només s'utilitzen de manera agregada.
Hem garantit el consentiment dels tutors legals dels menors enquestats.
Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Personal
3

Descripció de la Mostra
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA


Número de qüestionaris realitzats per gènere, edat i titularitat dels centres
educatius que han participat a l’estudi.

Nº de qüestionaris

Gènere

2.450

Femení 1.257

51%

Masculí 1.163

47%

Altres

30

Edat

1%

1,3%

11

Titularitat dels centres

12

14,4%

13

18,2%

14

38,08%
61,92%

25,0%

15

21,2%

16
17
Concertat

Públic

12,4%
5,1%

18

2,5%

Relació dels centres que han participat a l’estudi:
• Ateneu Instructiu (Sant Joan Despí),

• Institut Júlia Minguell (Badalona),

• Escola El Margalló (Vilanova i la Geltrú)

• Institut Moianès (Moià),

• Escola Garbí (Esplugues Llobregat),

• Institut Vacarisses (Vacarisses),

• Escola Santa Clara (Sabadell)

• Joaquina de Vedruna (Terrassa),

• Institut Escola Intermunicipal del Penedès

• Joviat (Manresa),

(Sant Sadurní d'Anoia),
• Institut Escola Jacint Verdaguer
(Sant Sadurní d'Anoia),

• Sagrada Família (Barcelona),
• Vedruna-El Carme (Sant Sadurní d'Anoia).
• Vedruna-La Vall (Terrassa)
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Presentació Resultats
PRESENTACIÓ RESULTATS


Presentem els valors obtinguts a nivell total per cada una de les àrees
d’exploració en comparació amb el valor “òptim” (en base a criteris d’ecologia
emocional), per identificar l’oportunitat de millora.
 El valor òptim es la suma de les 10 preguntes de cada àrea donant la
màxima puntuació (‘6. Sempre’) en les respostes amb impacte positiu i
restant la mínima puntuació (‘1.Mai’) a aquelles amb impacte negatiu
(ombrejades en groc).
 El valor obtingut es la suma dels valors mitjos obtinguts a les respostes
amb impacte positiu menys les respostes obtingudes amb impacte negatiu
les enquestes.
 La diferencia entre valor òptim i valor obtingut ens dona una referència del
marge de millora per cada àrea d’exploració.

Exemple de càlcul dels valors:
1. EMOCIONS
Sóc una persona alegre

4,9

V.ÒPTIM
6,0

Quan m’enfado perdo el control

3,0

1,0

Deixo de fer coses que m’agraden per vergonya
Hi ha moltes coses que em fan il·lusió
Tinc moments de calma
Quan sento por em bloquejo

2,5
4,5
3,9
2,8

1,0
6,0
6,0
1,0

Em sento agraït/agraïda per la vida que tinc

4,9

6,0

Em sento sol/sola

2,1

1,0

Em sento trist/trista

2,4

1,0

Confio en mi mateix/mateixa

4,4

6,0

9,84

25,00

VALOR OBTINGUT vs IDEAL

Suma de valors de preguntes amb impacte
positiu (marcades amb ), menys valors de
preguntes amb impacte negatiu (marcades
amb ).
Valor òptim: 6-1-1+6+6-1+6-1-1+6= 25
* Mateixa operación per valor obtingut.

 Gràfic per àrea d’exploració amb el detall del promig de valors obtinguts en
cada una de les 10 preguntes, amb detall per edat i gènere.

 Anàlisi per centre educatiu (lliurat només al propi centre educatiu).
Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Personal
5

RESULTATS : VALORS PER ÀREA D’EXPLORACIÓ
Presentem els valors totals obtinguts per cada una de les àrees d’exploració amb la
puntuació obtinguda (mitja i per pregunta), en comparació amb la nota “òptima”, per
identificar l’oportunitat de millora.
Valor òptim
60

Valor obtingut

60,0

60,0

60,0

57,0

50

45,1

40

39,0

42,8

39,0

30

34,2

32,4
25,0

20

10

53,0

25,0

21,4
16,0

14,8

9,8

10,0

1. EMOCIONS
-10

2. IDENTITAT I
IMATGE D'UN
MATEIX

7,1

-0,5

0

3. CONDUCTES DE 4. COMUNICACIO I 5. AMBIT ESCOLAR
RISC
FAMILIA
I ACADEMIC

6. NOVES
TECNOLOGIES

* En el cas de ‘ 3 ‘Conductes de Risc’ la lectura és a la inversa, és

7. CULTURA I OCI

8. SENTIMENTS
SOBRE LA VIDA I EL
MON

9. VALORS

10. HABITS DE
SALUT I
CONVIVENCIA

a dir totes les preguntes són amb impacte negatiu, raó per

la que el valor òptim es 10.

Detall per área d’exploració (resaltades les preguntes amb resultats a destacar en posiitiu (verd) o
amb oportunitat de millora (vermell).
1. EMOCIONS
Sóc una persona alegre

4,9

V.ÒPTIM
6,0

Quan m’enfado perdo el control

3,0

1,0

Deixo de fer coses que m’agraden per vergonya
Hi ha moltes coses que em fan il·lusió
Tinc moments de calma
Quan sento por em bloquejo

2,5
4,5
3,9
2,8

1,0
6,0
6,0
1,0

Em sento agraït/agraïda per la vida que tinc

4,9

6,0

Em sento sol/sola

2,1

1,0

Em sento trist/trista

2,4

1,0

Confio en mi mateix/mateixa

4,4

9,84

VALOR OBTINGUT vs IDEAL

Recordem les puntuacions:

2. IDENTITAT I IMATGE D'UN MATEIX
4,84

V.ÒPTIM
6,0

3,86

6,0

4,43
4,38
4,55
4,37

6,0
6,0
6,0
6,0

4,52

6,0

4,93

6,0

4,98

6,0

6,0

M’agrada com sóc
Els pares i professors m'ajuden a conèixer-me
millor
Em sento una persona autònoma
Sé adaptar-me als canvis
Estic satisfet/satisfeta de com em relaciono]
Penso que sóc una persona valuosa
Em sento capaç d’encarar les dificultats del meu
dia a dia
Estic satisfet/satisfeta de la meva personalitat i
valors
Em sento ben adaptat/adaptada, tinc el meu “lloc” a
casa, a l’escola i amb els amics
M’agrada el meu cos i aspecte físic

4,22

6,0

25,00

VALOR OBTINGUT vs IDEAL

45,06

60,00

1. Mai/ Gens - 2.Puntualment/Molt Poc - 3.De vegades/Una mica - 4.Sovint/Bastant 5.Gairebe sempre/Força - 6.Sempre/Molt.
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RESULTATS : VALORS PER ÀREA D’EXPLORACIÓ
Detall per área d’exploració (resaltades les preguntes amb resultats a destacar en posiitiu (verd) o
amb oportunitat de millora (vermell).

3. CONDUCTES DE RISC
Bec alcohol
Prenc marihuana, haixix
Consumeixo cocaïna i/o altres drogues
Fumo tabac
Deixo de menjar per sentir-me millor amb la
meva imatge
Mantinc relacions sexuals sense preservatiu
Prenc medicaments sense que m’ho digui un
metge
M’autolesiono
Practico jocs que poden posar en perill la
meva salut o vida
Quan utilitzo mitjans de transport propis
(bici/patinet/moto...) no segueixo les normes
de seguretat

1,71
1,25
1,10
1,44

V.ÒPTIM
1,0
1,0
1,0
1,0

1,48

VALOR OBTINGUT vs IDEAL

4. COMUNICACIO I FAMILIA
Parlo sobre els meus sentiments
Explico el què m’ha passat durant el dia
Parlo sobre el que no va bé a la meva vida
Comento les notícies del dia

2,96
3,77
3,15
3,48

V.ÒPTIM
6,0
6,0
6,0
6,0

1,0

Els hi dic el que no m’agrada d’ells

3,20

6,0

1,27

1,0

4,95

6,0

1,64

1,0

3,74

6,0

1,22

1,0

4,17

6,0

1,53

1,0

Tinc clar els límits i les normes familiars
Comparteixo amb la família activitats en el temps
lliure
Evito insultar i cridar quan els hi parlo
Em sento ben integrat/integrada i estimat/estimada
per la meva família

5,33

6,0

2,15

1,0

Ens fem abraçades, petons i ens diem “t’estimo”

4,26

6,0

14,78

10,00

39,01

60,00

Faig servir agenda per recordar tasques

4,10

V.ÒPTIM
6,0

2,23

V.ÒPTIM
1,0

Mantinc els apunts al dia

4,36

6,0

Em relaciono més on line que en persona
Estar connectat/connectada a les xarxes forma part
del meu dia a dia

4,01

3,0

4,51

6,0

Sento que em falta alguna cosa si no tinc el mòbil

3,07

1,0

1,62

1,0

Controlo el temps que estic connectat

2,75

6,0

2,29

1,0

Conec els perills d’internet

5,23

6,0

4,68

6,0

Tinc més amics reals que virtuals

4,74

6,0

3,97

6,0

M’angoixo si no tinc connexió a internet

3,02

1,0

M’espero a l’últim dia per fer els deures i
treballs

3,44

1,0

Per a mi és molt important com reaccionen els
altres a les meves publicacions (likes, comentaris...)

2,38

1,0

M’agrada llegir el que em proposen a classe

3,01

6,0

M’impaciento quan no em contesten els missatges

2,87

1,0

Penso que quan treballem en equip
aconseguim millors resultats

4,09

6,0

Em mostro igual a la vida real que a les xarxes

4,40

6,0

21,37

39,00

-0,45

16,00

5. AMBIT ESCOLAR I ACADEMIC

Em sento acceptat/acceptada i
reconegut/reconeguda pels meus
professors
He patit bullying per part dels companys
He participat de manera activa o passiva en
situacions d’assetjament a un company
Tinc interès per les coses noves
Quan tinc dubtes a classe pregunto al
professor

VALOR OBTINGUT vs IDEAL

Recordem les puntuacions:

VALOR OBTINGUT vs IDEAL
6. NOVES TECNOLOGIES

VALOR OBTINGUT vs IDEAL

1. Mai/ Gens - 2.Puntualment/Molt Poc - 3.De vegades/Una mica - 4.Sovint/Bastant 5.Gairebe sempre/Força - 6.Sempre/Molt.
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RESULTATS : VALORS PER ÀREA D’EXPLORACIÓ
Detall per área d’exploració (resaltades les preguntes amb resultats a destacar en posiitiu (verd) o
amb oportunitat de millora (vermell).

7. CULTURA I OCI

V.ÒPTIM

Escolto música

5,42

6,0

Vaig a concerts, festivals...
Toco algun instrument musical

2,83
2,14

6,0
6,0

Quedo amb els amics/les amigues

4,57

6,0

Llegeixo lectures escollides per mi
Practico algun esport individual o en grup

3,47
4,59

6,0
6,0

Surto de festa

2,68

6,0

Vaig a teatre, museus, exposicions...

2,32

6,0

Escric (poesia, relats, diari, blogs, cançons)

2,04

6,0

8. SENTIMENTS SOBRE LA VIDA I EL MON
Aprecio la vida i tots els éssers amb qui compartim
planeta
Tinc cura d’animals i plantes
M’agrada fer sortides a la natura
M’agrada que hi hagi diferents maneres de ser i de
pensar
Penso que la vida és justa
Reciclo les deixalles
Penso que no hi hauria d’haver fronteres entre els
països
Crec que totes les persones mereixem els
mateixos drets
M’afecta i em fa mal tota forma de violència

Participo o organitzo alguna activitat de lleure i/o social
2,38del meu entorn
6,0 (ex. cauQuan
de joves,
miro esplai,
el món,concerts,
m’agradabenèfiques, voluntariat...)

VALOR OBTINGUT vs IDEAL

32,44

9. VALORS

60,00
V.ÒPTIM

VALOR OBTINGUT vs IDEAL

Em considero una persona respectuosa

4,87

6,0

Quantes més coses tinc, més
satisfet/satisfeta estic

3,20

1,0

Cuido de la meva higiene diària

4,65

6,0

Em considero una persona pacífica

4,24

6,0

Em costa complir les meves obligacions

3,06

1,0

Vaig amb pressa per la vida

3,30

1,0

Quan vull una cosa, la vull d’immediat
Valoro molt ser honest/honesta amb els
altres

3,25

1,0

4,88

6,0

Sóc una persona sincera

4,72

6,0

3,45

1,0

7,11

25,00

Estic d’acord amb la frase de què “si algú
t’estima et farà plorar”
VALOR OBTINGUT vs IDEAL

Recordem les puntuacions:

4,61

6,0

4,96
4,09

6,0
6,0

5,11

6,0

2,84
4,07

3,0
6,0

3,88

6,0

5,31

6,0

4,37

6,0

3,54

6,0

42,79

57,00

10. HABITS DE SALUT I CONVIVENCIA
Col·laboro en les tasques de casa (netejar, fer el llit,
cuinar, rentar, comprar...)

Em defineixo com una persona generosa

V.ÒPTIM

Sóc puntual en situacions formals (escola, institut,
extraescolars..)
Sóc puntual quan quedo amb els amics/les
amigues
Sóc constant en les activitats en què em
comprometo
Procuro mantenir un horari regular en llevar-me i
anar a dormir
Menjo diàriament fruita i verdura
Prenc algun d’aquests tipus de menjar: pastisseria
industrial, pizza, hamburguesa, xips…
Practico alguna tècnica de relaxació, respiració o
concentració
Intento resoldre els conflictes de forma dialogada i
pacífica
VALOR OBTINGUT vs IDEAL

V.ÒPTIM
4,13

6,0

5,33

6,0

4,90

6,0

4,62

6,0

4,59

6,0

3,87

6,0

4,25

6,0

4,01

1,0

2,08

6,0

4,44

6,0

34,20

53,00

1. Mai/ Gens - 2.Puntualment/Molt Poc - 3.De vegades/Una mica - 4.Sovint/Bastant 5.Gairebe sempre/Força - 6.Sempre/Molt.
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COM T'HAS SENTIT FENT EL QÜESTIONARI?

1

2

3

11-12

Altres

Femení
Masculí

13-14

Altres

Femení
Masculí

15-16

Altres

Femení
Masculí

17-18

Altres
Femení

Valor
mitjà

Masculí

Valor mitjà
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COM T'HAS
SENTIT FENT
EL QÜESTIONARI?
ANÀLISI
I COMENTARIS
COMENTARIS
“Quines espècies emocionals creixen en el nostre hàbitat?”
Com a punts forts que es desprenen d’aquest estudi podem esmentar que els nostres joves
d’edats compreses entre 11-18 anys estan construint una relació prou equilibrada pel que
fa a la seva identitat i la seva relació amb el món i els altres éssers que l’habiten.

Hi ha alguns aspectes que ens han de pre-ocupar i que mereixen especial atenció que ho
podem vincular a punts a millorar:
 El problema de la gestió de la ira i la por en els adolescents que es pot millorar
amb programes d’ecologia i educació emocional
 La millorable comunicació emocional entre família i joves
 Certes conductes de risc pel que fa a la seguretat vial a les que potser no prestem
prou atenció (cal aprofundir en aquest àmbit)
 La generació de contextos on si hi ha algunes conductes de consum de
substàncies i conductes sexuals de risc es puguin expressar sense por ni vergonya
 El tema del bullying per activa o passiva (cal accions específiques)
 Els valors: immediatesa, pressa, consumisme, manca de responsabilitat que
sorgeixen i als que caldrà donar resposta per l’impacte en forma de conductes que
poden tenir a la seva vida present i futura
 Promoure canvis d’hàbits pel que fa a lograr una alimentació sana i tècniques per
descomprimir, relaxar, centrar

En resum cal realitzar una tasca preventiva d’educació emocional i també
donar-los eines per a gestionar les noves tecnologies, on observem
símptomes que cal reduir per l’impacte que poden tenir en la salut física,
emocional i relacional dels nostres joves.
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COM T'HAS
SENTIT FENT
EL QÜESTIONARI?
ANÀLISI
I COMENTARIS
PUNTS DE TREBALL  OPORTUNITATS
“La paraula “vull” es troba en els llavis de quasi tothom, en el cor de força persones,
però en la voluntat de molt poques”. Jean Baptiste Lacordaire
 Millorar l’entrenament emocional dels joves i atorgar-los recursos pel que fa a la gestió de les
emocions i a la seva expressió.
 Generar espais protegits dins del grup familiar que permeti que la comunicació amb els joves
també inclogui l’expressió emocional.
 Treballar respecte a la vivència i impacte emocional i relacional que les TICS tenen a la seva
vida. Cal donar resposta a les dades on els joves manifesten angoixa si no tenen connexió a la
xarxa i considerar en totes les franges d’edat l’impacte que tenen per ells els comentaris a les
seves publicacions i aprofundir sobre com pot afectar la seva autoestima.
 Treballar per desarticular algunes creences que poden moure a conductes desadaptatives i
de dependència emocional. Per ex. “qui bé t’estima et farà plorar”. Educació de l’afectivitat
vinculada a les relacions de parella.
 Explorar i treballar millor per a la prevenció i resolució del tema de l’assetjament escolar. Tot
i que la puntuació de ser pacífics és prou alta, hi ha un reconeixement d’haver participat ni
que sigui per passivitat en aquestes conductes.
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COM T'HAS
SENTIT FENT
EL QÜESTIONARI?
ANÀLISI
I COMENTARIS
A MODE DE CLOENDA
“Entre l’estímul i la resposta hi ha un espai, i en aquest espai hi ha la nostra llibertat
i el nostre poder d’escollir la resposta”. Viktor Frankl
I ara què en farem d’aquestes dades?
Volem que ens ajudin a ser més conscients tots plegats de l’estat de situació dels nostres
adolescents i joves pel que fa a com es veuen, es senten i es viuen a si mateixos.
Volem divulgar aquestes dades per a promoure debat, diàleg, i cerca conjunta de millors
respostes a les seves necessitats.
Volem promoure el benestar i la salut emocional de tots ells i per a fer-ho cal treballar en equip
amb les famílies, les escoles, les institucions i tots els ens i persones que podem proporcionar
respostes als reptes que ells ens han compartit.
Us animem a que llegiu aquests informes, hi dediqueu temps, veieu quina és la situació a la
vostra escola i, a partir d’aquí iniciem accions conjuntes per acompanyar-los.
Una molt bona noticia és que els resultats mostren que els nostres adolescents i joves tenen un
elevat grau de consciencia sobre el medi, sobre l’acceptació de la diversitat així com sobre els
drets humans; tenen un grau de sensibilitat per la vida en totes les seves formes així com el rebuig
sobre qualsevol tipus de violència. Això és motiu d’esperança.
Tenim la responsabilitat d’acompanyar-los bé a fi de que aquests trets es plasmin en conductes
en el seu dia a dia que els ajudin a crear-se una vida amb major qualitat ètica i emocional i, per
tant, ésser co-creadors d’un món millor.
Aquí tots els adults, pares i mares, mestres, educadors, polítics, mitjans de comunicació,
institucions i societat en general hi tenim una gran responsabilitat.

Quines millors respostes estem disposats a donar?
EQUIP INSTITUT RECERCA EN ECOLOGIA EMOCIONAL
Formar persones conscients de qui són, d’on venen i amb capacitat per a reflexionar sobre cap
on volen anar, individual i col·lectivament. Persones amb amor i sensibilitat per la vida.
Persones més CAPA (Creatives – Amoroses -Pacífiques – Autònomes) que dirigeixen la seva
energia emocional a la construcció d’una persona i un món millor.
Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Personal
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COM T'HASDADES
SENTIT FENT
QÜESTIONARI?
DE EL
CONTACTE
DADES DE CONTACTE
A l’Institut de Recerca de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional estem a la
vostra disposició en cas que tingueu dubtes o vulgueu ampliar la informació
presentada.
Podeu contactar-nos a:

recerca@fundacioambit.org

647 742 140
(Horari d'11:00 a 14:00 h i
de 16:00 a 20:00 h (Dll-Div)
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