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Resum 

El model d’ensenyament actual apel·la la necessitat d’emfatitzar en aquelles competències que 

recolzen la formació d’éssers autònoms, entre les quals es situen conceptes relacionats amb el 

pensament crític i amb les competències emocionals. En el present estudi es pretén establir una 

relació entre aquests dos conceptes en una mostra de 24 subjectes utilitzant per una banda, un test 

que avaluï les habilitats del pensament crític, i per altra, un instrument d’avaluació de les 

competències emocionals. Tanmateix, els instruments per la mesura del pensament crític són 

limitats i no hi ha cap adaptació per la població catalana, és per aquest motiu que el treball es 

reorienta per adaptar el test PENCRISAL a la població catalana. El resultat final del treball és 

doncs, l’obtenció d’un test que mesura el pensament crític en adolescents catalans. Per pròxims 

estudis seria interessant, utilitzant el test obtingut, continuar amb la hipòtesi inicial i observar la 

possible relació entre el pensament crític i les competències emocionals.  

Paraules clau 

Pensament crític, competències emocionals, relació entre pensament crític i competències 

emocionals, educació secundària, instrument d’avaluació.  

Abstract 

The actual teaching model appeals to the need to emphasise those skills that form part of the 

training of autonomous people, including concepts related to critical thinking and emotional 

skills. So, the purpose of this study is aimed at establishing a relationship between these two 

concepts in a sample of 24 subjects using, on the on hand, a test to evaluate critical thinking skill 

and, on the other hand, an instrument to evaluate emotional competence. However, the 

instruments to evaluate critical thinking are minimal and there is no adaptation for the Catalan 

population. It is relevant to state that for future studies it would be interesting, using the test 

obtained, to carry on with the initial hypothesis and observe the possible relationship between 

critical thinking and emotional competence.  

Keywords 

Critical thinking, emotional competence, relationship between critical thinking and emotional 

competences, secondary education, evaluation instrument.  
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1. Introducció:  

El present treball tracta dos conceptes estretament relacionats amb els objectius del model 

d’ensenyament-aprenentatge del nostre sistema educatiu actual, el pensament crític i les 

competències emocionals.  

A partir de finals del segle XX, el model d’escola començà a anar més enllà de la simple 

instrucció, i s’incorporaren diverses competències relacionades en l’àmbit personal i 

social, una d’elles, la competència d’aprendre a aprendre (Muñoz, 2015), relacionada 

directament amb el pensament crític. En la mateixa línia, es fomentà la mirada centrada 

en l’estudiant, i com a tal en les seves preocupacions i els seus interessos, sense deixar de 

banda el com se sent, per tant, es relaciona l’aprenentatge amb les emocions. Així doncs, 

aquests dos conceptes formen part formalment dels objectius d’aprenentatge actuals.  

Altrament és important comentar que el que passa a les aules pot no ser el mateix que el 

que es troba escrit en els documents curriculars i en els marcs teòrics, per tant, 

implementar aquests dos conceptes, rellevants formalment, en les aules pot ser complicat. 

El present treball pretenia investigar una relació entre el pensament crític i les 

competències emocionals, ja que si aquesta existeix pot ser interessant en la millora de la 

pràctica educativa, de manera que fomentant un d’aquests conceptes es podria millorar 

l’altre. Ara bé, aquest objectiu principal es va veure modificat, per una banda a causa de 

la situació actual, i per altra, per la falta d’instruments d’avaluació del pensament crític 

en la població espanyola. Per aquests motius, el treball s’ha reorientat en la creació d’una 

proposta d’adaptació d’un instrument per la mesura de les habilitats del pensament crític 

en els adolescents catalans.  

 

1.1. Justificació, interès i rellevància del tema.  

Durant els meus anys de carrera he tingut l’oportunitat d’adquirir molt de coneixement 

de diverses branques de la psicologia, sí que és veritat que de moltes m’han quedat ganes 

d’explorar més i d’investigar sobre el tema, però en general se m’ha permès poder tenir 

una visió més objectiva i crítica de la psicologia. Així doncs, en un moment de la carrera 

em vaig preguntar a mi mateixa com estava essent conscient del coneixement que adquiria 

i com durant els anys havia desenvolupat la capacitat d’anàlisi del que se m’exposava en 

els articles, documentals, classes teòriques, etc. i adaptar tot això al coneixement ja 

adquirit.  
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Dins aquest mateix context em vaig preguntar si des de l’institut, durant la meva etapa 

adolescent, tot aquest procés també el feia i la meva resposta va ser molt més oberta, és a 

dir, tenia vaga memòria del procés reflexiu sobre el meu pensament, és més, crec que no 

li donava importància en allò que rebia a través dels professors, sinó que simplement em 

creia que allò era la veritat i no era capaç, tampoc me n’havien ensenyat, de criticar si allò 

era o no verídic. Així mateix vaig arribar a reflexionar sobre tots els fenòmens que 

passaven al meu voltant i com havia evolucionat la meva manera de pensar sobre ells 

durant el meu creixement evolutiu i el traspàs de l’educació secundària a la universitat. 

El fet d’arribar en aquest raonament em va permetre ser conscient de la importància de 

pensar de manera crítica, de poder analitzar allò que ens arriba i ser capaç d’integrar-ho 

al nostre coneixement o no, de jutjar si allò és real, etc.  

Altrament vaig pensar què influïa més en l’etapa adolescent, per tant, dins l’etapa de 

l’educació secundària, i si podia tenir relació o no amb pensar críticament. Així vaig 

arribar a les emocions, ja que l’adolescència és una etapa de canvis vitals, en els quals el 

reconeixement emocional i la gestió de les emocions és essencial per poder augmentar el 

benestar. Seguint en aquesta línia vaig pensar que les emocions podien afectar a la manera 

en què un pensava i per tant en el pensament crític. Arribat aquest moment vaig pensar 

que investigar dins aquesta línia de relació podia ser interessant.  

Més endavant em vaig informar sobre el tema i vaig veure que ambdós conceptes 

formaven part dels objectius d’aprenentatge en l’educació, per tant, una relació entre 

aquests podia ser interessant i a l’hora podia permetre facilitar la pràctica educativa.  

 

1.2. Contextualització.  

El treball es contextualitza dins l’àmbit educatiu, concretament amb adolescents de 4t 

d’ESO, de 15 i 16 anys. Es pretén estudiar la relació de les competències emocionals amb 

les habilitats de pensament crític en aquestes edats.  

D’acord amb el que s’ha explicat en els apartats anteriors, dins els objectius de l’educació 

secundària es troba fomentar aquests dos conceptes, per tant, l’àmbit educatiu és 

fonamental pel desenvolupament de les habilitats del pensament crític i de les 

competències emocionals en els adolescents. S’aprofundiran els dos conceptes en 

l’apartat d’aproximació conceptual. 



Treball de Final de Grau 4 Mireia Nadal Barret 

La majoria dels autors mencionats en aquest treball estan acord amb la idea que l’educació 

és fonamental pels desenvolupament dels adolescents. Així Uribe-Enciso et al. (2017) 

asseguren que les habilitats del pensament crític i la matèria que es dóna a les escoles i 

instituts no són excloents sinó complementàries. Segons l’autor el món necessita gent que 

realment es preocupi de com restaurar i promoure el benestar, l’equitat i la justícia social, 

i això s’aconsegueix a partir del pensament crític. L’autor argumenta que el món necessita 

persones que tinguin aquestes habilitats (Uribe-Enciso et al., 2017). A més, és 

imprescindible recordar que tant els infants com els adolescents són el futur ciutadà de la 

societat i és per aquest motiu que des de l’educació es vol que es tinguin el màxim 

d’habilitats per poder viure i contribuir en una societat crítica i alhora una societat que 

busca el benestar individual i col·lectiu (Pérez-Escoda et al., n.d.). D’altra manera, aquest 

benestar també està estretament relacionat amb les emocions i com veurem més endavant, 

educar emocionalment també significa educar perquè cada vegada els membres de la 

societat s’aproximin al benestar personal i social (Pérez-Escoda et al., n.d.).  

 

1.3 Aproximació conceptual.  

Per introduir aquest apartat hem de tenir en compte els diferents conceptes dels quals es 

basa el treball realitzat. Per una banda, per situar-nos en el context, primer es parlarà del 

model d’ensenyança-aprenentatge, el qual inclou, entre altres, els següents dos conceptes, 

el pensament crític i les competències emocionals. D’altra banda,  s’introduirà la relació 

entre aquests dos conceptes.  

 

Model d’ensenyament-aprenentatge a Catalunya  

Per entendre el model d’ensenyament-aprenentatge actual, basat en el constructivisme, és 

important fer una pinzellada a les teories que inspiren aquest model. En concret, cal 

emfatitzar en dos autors i les seves respectives teories, la teoria genètica de Jean Piaget i 

la teoria sociocognitiva de Lev S. Vigotski.  

Segons la teoria de Piaget “educar és adaptar la persona al medi social ambient; però 

els nous mètodes tracten d’afavorir aquesta adaptació utilitzant les tendències pròpies 

de la infància, així com l’activitat espontània inherent al desenvolupament mental” 

(Piaget, 1969, p.174 citat per Esteban 2019). Així Piaget argumenta que el 

desenvolupament cognitiu es dóna en la reorganització de les estructures cognitives a 
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conseqüència de processos adaptatius al medi, és a dir, a partir dels processos 

d’assimilació d’experiències  (incorporar nova informació) i acomodació de les mateixes 

(modificació d’esquemes que s’han posat en dubte) acord amb l’equipatge previ 

d’estructures. Tanmateix, Piaget diu que l’aprenentatge humà consisteix a reconstruir les 

estructures cognitives existents per incorporar la nova experiència si aquesta entra en 

conflicte amb els coneixements previs (Esteban, 2019). En la mateixa línia, l’autor exposa 

que tots els nens passen per quatre etapes del desenvolupament: la sensoriomotora (del 

naixement als 2 anys) que és quan els nens aprenen la conducta propositiva; l’etapa 

preoperacional (dels 2 als 7 anys) on el nen comença a utilitzar símbols i paraules i les 

incorpora al pensament, tot i que continua sent un pensament limitat; la tercera etapa que 

va dels 7 als 11 anys i s’anomena operacions concretes, en aquesta doncs, el nen aprèn 

operacions lògiques on el pensament està lligat a fenòmens i objectes reals; i finalment, 

l’última etapa, la de les operacions formals (dels 11-12 anys en endavant) etapa on 

s’aprenen els sistemes abstractes del pensament que permeten a l’adolescent utilitzar la 

lògica proposicional, el raonament científic i el raonament proporcional (Rafael, A. 

2008). Aquesta última etapa és la que es tindrà en compte per la realització del treball.  

Per contra, la teoria de Vigotsky argumenta que “els processos evolutius no coincideixen 

amb els processos d’aprenentatge. Contràriament el procés evolutiu va a remolc del 

procés d’aprenentatge, aquesta seqüència és allò que es converteix en la zona de 

desenvolupament pròxim” (Vygotski, 1979, p. 139 citat per Esteban, 2019). Així mateix, 

l’autor argumentà que allò que ens fa humans és la capacitat d’utilitzar instruments que 

ens permeten regular, planificar i executar la nostra conducta (Esteban, 2019). A més a 

més, l’autor diu que s’aprenen a utilitzar els instruments a partir de la zona de 

desenvolupament pròxim, la qual és la distància entre allò que podem fer amb l’ajuda 

d’un altre instrument, a tot allò que podem fer per nosaltres mateixos. Així s’argumenta 

la importància del mediador o el mestre en l’educació (Esteban, 2019). Altrament, segons 

Bruner, l’educació és la porta a la cultura (Bruner, 1997 citat per Esteban, 2011), 

l’instrument que ens permet adquirir els utensilis necessaris per desenvolupar el nostre 

particular projecte de vida (Esteban, 2011).  

Tanmateix, també és important mencionar el moviment d’Escola Nova, que va sorgir 

anteriorment a aquestes teories. Aquest moviment tenia de base les fonamentacions 

teòriques d’Edouard Claparède, les quals postulen que és indispensable conèixer l’alumne 

per educar-lo millor. Així mateix, la base del moviment deia que l’important en cada 
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alumne era l’interès que es tenia per la matèria i el contingut d’aprenentatge. Altrament, 

també promovien que l’educació tingués com a propòsit desenvolupar les funcions 

intel·lectuals i morals i abandonar els objectius memorístics sense relació amb la vida del 

nen (Esteban, 2019).  

A finals del segle XX i agafant de base aquestes teories, es començà a creure amb una 

nova perspectiva sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, el constructivisme, 

actualment l’enfocament que té més força dins l’àmbit educatiu. Aquest corrent postula 

que el coneixement ha de ser construït pel mateix alumne, adquirint una adaptació al món 

gràcies a la seva experiència i al coneixement d’estratègies (Serrano & Pons, 2011). Així 

mateix, amb la reforma educativa en base a la llei del 1990 (LOGSE), i que es va 

implantar durant la dècada dels noranta, es va incorporar la idea que els alumnes 

aprenguessin a aprendre, l’objectiu doncs era formar éssers autònoms que construïssin els 

seus propis aprenentatges. Anys més tard, el 2006 es va publicar la Llei Orgànica 

d’Educació (LOE), actualment vigent, aquesta va proporcionar un canvi en el sistema 

pedagògic, es basava en la idea d’un ensenyament interdisciplinari i pràctic, per aquest 

fet va introduir vuit competències bàsiques (LOE, 2013). Una d’aquestes competències 

era la competència d’aprendre a aprendre, situada dins les competències de l’àmbit 

personal i social, on l’alumne és el responsable de construir els seus propis aprenentatges 

significatius a través de la seva experiència (Muñoz, 2015). Tal com diu l’autor de la 

redacció d’aquestes competències, l’assoliment d’aquestes durant l’ensenyament ha de 

permetre que el jove construeixi el seu propi projecte de vida per interactuar i participar 

en el context d’un món canviant (Sarramona, J. 2018). Les competències de l’àmbit 

personal i social a assolir són les presentades en la il·lustració 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1. Representació de les relacions entre les dimensions de 

l'àmbit personal i social. Font: Sarramona, J. (2018). Competències 

bàsiques de l’àmbit personal i social. Identificació i desplegament a 

l’educació secundària obligatòria.  
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Dins aquestes competències, una de les més rellevants perquè aquest constructe propi de 

vida es porti a terme és l’autoconeixement. L’autor del document de la Generalitat de 

Catalunya defineix les competències de l’àmbit personal i social com la presa de 

consciència d’un mateix i la implicació en el procés de creixement personal (Sarramona, 

J. 2018).  

A més a més, l’autor afegeix que l’autoconeixement s’inicia a la infantesa i continua al 

llarg de la vida, i inclou diverses competències relacionades amb la construcció de la 

identitat personal, la qual es fa efectiva en contínua relació amb els altres. De la mateixa 

manera, l’autoconeixement permet que l’alumne es qüestioni i prengui consciència d’ell 

mateix i del seu entorn (Agud et al., 2018), ja que només així, podrà prendre decisions de 

forma autònoma i acostar-se a la comprensió dels altres i del món (Sarramona, J. 2018). 

Per tant, un element essencial en l’autoconeixement, és l’autoconcepte, entenen aquest 

com la percepció i valoració de les pròpies habilitats cognitives, i la seva relació en la 

presa de decisions que inclou el comportament estratègic de l’aprenentatge (Cabaní, 

1997), altrament dit pensament crític. Així doncs, una de les competències bàsiques que 

es busca assolir en l’educació secundària té una important relació amb el pensament crític.  

 

Pensament crític  

El concepte de pensament crític es començà a estudiar específicament i amb profunditat 

durant el segle XX (Espinoza, V; Woldarsky, J, 2018). Ara bé, a causa de la seva 

naturalesa complexa, no és fàcil sintetitzar tots els seus aspectes en una sola definició 

(Nieto & Saiz, 2011).  

En trets generals, tots els autors que han definit el pensament crític coincideixen a dir que 

la seva funció principal no és el fet de generar idees, sinó revisar-les, avaluar-les i repassar 

què és el que s’entén, què s’està processant i com es comunica. Per fer tots aquests 

processos però, fa ús d’altres tipus de pensament com ara el verbal, matemàtic, lògic... 

(López Aymes, 2012).   

Des de la perspectiva de la psicologia, es destaquen els components cognitius i 

autoreguladors del pensament crític. Se’l defineix com el pensament d’ordre superior 

autònom i actiu que s’orienta a l’anàlisi de les necessitats del medi social i ambiental 

(Gracia et al., 2016) requerint judici, anàlisis i síntesis, en canvi queda lluny d’aplicar-se  

mecànicament i rutinàriament (Nieto & Saiz, 2011).  



Treball de Final de Grau 8 Mireia Nadal Barret 

És doncs, una habilitat de pensament complex que inclou altres habilitats com ara la 

comprensió, la deducció, la categorització i l’emissió de judicis (López Aymes, 2012) 

així com l’anàlisi de la informació, la inferència de conclusions, la proposta d’alternatives 

i l’argument d’una posició davant un problema (Elder y Paul. 2003. Citat a Milla, 2012), 

tanmateix, no es pot oblidar el factor del context social i ambiental que afectarà el 

desenvolupament de totes aquestes habilitats.   

Durant molts anys es pensà que l’únic necessari per ensenyar el pensament crític eren les 

habilitats del pensament. Actualment però les coses han canviat, i ara es pensa que la 

simple adquisició d’aquestes habilitats no garanteix pensar críticament. D’aquesta 

manera, una persona pot conèixer i dominar certes aptituds però ser incapaç d’aplicar-les, 

per tant, és important, parlant de pensament crític, saber aplicar les habilitats i estar 

disposat i motivat a fer-ho (Nieto & Saiz, 2011).  

Tanmateix, d’acord amb Paul et al. (1995) i Díaz Barriga (2001), el pensament crític no 

pot quedar-se en la suma d’habilitats puntuals aïllades dins un context determinat (López 

Aymes, 2012). Per aquest mateix motiu, autors com Robert Ennis (1985) defineixen el 

pensament crític com un pensament racional i reflexiu enfocat en decidir què creure o fer 

(Nieto & Saiz, 2011). Així doncs, l’autor diu que el pensament crític constitueix un procés 

cognitiu complex de pensament amb el predomini de la raó per sobre d’altres dimensions, 

tanmateix, aquest tipus de pensament també requereix una activitat reflexiva, analitzant 

els resultats de la pròpia reflexió i la dels altres. Així, l’autor destaca que el pensament 

crític està compost d’habilitats, que representen el procés cognitiu, i de disposicions, que 

són la variant reflexiva (López Aymes, 2012). Portar a l’acció aquests dos aspectes es 

traduirà en el component conductual del pensament crític, així permetent la realització 

d’aquest tipus de pensament (Nieto & Saiz, 2011).  

Bailin (1999) però, considera que ensenyar habilitats i fomentar les disposicions no és 

suficient perquè les persones pensin críticament. Segons l’autor, una persona pot ser 

conscient de certs conceptes però no comprendre la seva utilitat, les relacions o els seus 

objectius (Ana Ma Nieto & Saiz, 2011). A més a més, una persona que pensa críticament 

ha de ser capaç de comprendre les necessitats de crear i avaluar el coneixement. Bailin 

doncs, proposa la necessitat de desenvolupar un coneixement epistemològic del procés 

del pensament crític (Nieto & Saiz, 2011). Siegel (1988) defineix aquest coneixement 

com “una comprensió teòrica de la naturalesa de les raons, la justificació i el fonament” 

(Ana Ma Nieto & Saiz, 2011).  
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Anant una mica més lluny, Kuhn (1999) va proposar un model del pensament crític en el 

qual les competències cognitives (fonamentals pel pensament crític) són competències 

metacognitives. Així doncs, categoritza la metacognició en tres categories: les meta-

estratègies, la meta-cognició i el coneixement epistemològic (Nieto & Saiz, 2011). Per 

Kuhn (1999), fent referència al que s’ha mencionat al paràgraf anterior, el coneixement 

epistemològic és de gran importància, ja que afectarà les altres categories (Nieto & Saiz, 

2011). En resum doncs, Kuhn (1999) i posteriorment altres autors com Weinstock (2002) 

defensen que les competències metacognitives i l’avaluació epistemològica també són 

conceptes importants del pensament crític (López Aymes, 2012).  

D’altra banda, també és important saber què significa tenir la competència de pensar 

críticament, aquesta doncs implica que la persona és capaç d’oferir una perspectiva o 

opinió particular, suposant així que ha d’identificar punts de vista diferents i ser capaç de 

posicionar-se a partir d’elaborar arguments (Espinoza, V; Woldarsky, J, 2018), així 

mateix es va més enllà dels significats aparents. Tot això es pot associar amb la influència 

que té en la capacitat d’afrontar els problemes socials persistents i complexos, per tant es 

configura com un pensament que és essencial en el comportament cívic (Ross & 

Gautreaux, 2018).  

Tanmateix, i resumint tots els conceptes, es pot definir el pensament crític com un 

pensament d’ordre superior el qual revisa, avalua les idees, repassa el que s’entén, el que 

es processa i com es comunica. Per fer-ho utilitza altres tipus de pensament i inclou 

diverses habilitats. Ara bé, aquest tipus de pensament va més enllà de la suma d’habilitats 

i es caracteritza per ser un pensament racional (compost d’habilitats) i reflexiu (té 

disposicions), així com inclou la incorporació de les competències metacognitives i 

d’avaluació epistemològica. Tanmateix, és un element clau en el posicionament social i 

en el comportament cívic.  

Tal com succeeix en la definició de pensament crític, també hi ha diverses perspectives 

en referència a les habilitats bàsiques d’aquest pensament.  

Piette (1998) suggereix que les habilitats del pensament crític es basen a entendre i 

avaluar les informacions que es reben. Així doncs, decideix agrupar aquestes habilitats 

en tres categories: en la primera es trobarien les habilitats vinculades a la capacitat de 

clarificar la informació, en la segona es trobarien les habilitats per elaborar un judici sobre 

la fiabilitat de les informacions i per últim, en la tercera categoria hi hauria les habilitats 
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relacionades amb la capacitat d’avaluar les informacions (López Aymes, 2012). 

Altrament, De la Fuente (2004) i Diáz Barriga (2001) diferencien dos nivells de 

pensament crític, un compost per habilitats analítiques i l’altre útil per obtenir un 

desenvolupament ple, on la persona comença a comprendre i a utilitzar la perspectiva dels 

altres amb la finalitat de generar un sentit holístic de racionalitat, és a dir, pensar sobre el 

pensament (López Aymes, 2012).  

Per altra banda, des d’una altra perspectiva, el pensament crític podria descriure’s a través 

d’habilitats més generals com són el coneixement, la inferència, l’avaluació i la 

metacognició (López Aymes, 2012). 

Finalment, una de les classificacions més noves és l’elaborada per Ennis (2011). Com 

s’ha mencionat en la definició, elabora dues classes d’activitats del pensament crític: les 

disposicions i les capacitats o habilitat. Dins aquesta classificació elabora un llistat de 

quinze capacitats: 

 

 

 

 

 

 

 

En resum doncs, existeixen diverses categories amb diferents components que permeten 

respondre de manera eficaç als canvis de l’entorn i a les necessitats del medi  (Espinoza, 

V; Woldarsky, J, 2018).  

Amb referència a l’avaluació d’aquest tipus de pensament, primerament és important 

recalcar que una bona mesura d’avaluació ens ajudarà a quantificar les habilitats del 

pensament crític i relacionar-ho, concretament en aquest treball, amb l’altre concepte 

important, les competències emocionals. 

Així doncs, per avaluar les habilitats del pensament crític existeixen diverses mesures. 

Algunes, sobretot les més antigues (com Cornell test of critical thinking (CCTT) d’Ennis 

i Milliman (1985) o California Critical Thinking Skills Test (Facione, 2007), han estat 

Il·lustració 2. Capacitats del Pensament Crític segons Ennis (2011) 

1. Centrar-se en la pregunta 

2. Analitzar els arguments 

3. Formular les preguntes de clarificació i contestar-les 

4. Jutjar la credibilitat d’una font 

5. Observar i jutjar els informes derivats de la observació 

6. Deduir i jutjar les deduccions 

7. Induir i jutjar les induccions 

8. Emetre judicis de valor 

9. Definir els termes i jutjar les definicions 

10. Identificar els suposats 

11. Decidir una acció a seguir i interactuar amb els altres 

12. Integració de disposicions i altres habilitats per realitzar i defensar una decisió 

13. Procedir de manera ordenada acord amb cada situació 

14. Ser sensible als sentiments, nivell de coneixement i grau de sofisticació dels altres 

15. Utilitzar estratègies retòriques apropiades en la discussió i presentació (oral i escrita).  
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bastant criticades a causa de l’ús de proves de resposta tancada, ja que s’entén que 

marcant només una casella es deixa de banda una de les parts més essencials del 

pensament crític, el procés de reflexió (Rivas, Saiz & Morales, 2016). Així doncs, alguns 

autors com Halpern (2010) en el seu test HCTA apunten a una avaluació de respostes 

obertes, on es plantegen problemes que s’han de resoldre i explicar. Actualment existeix 

una adaptació d’aquest test en la població espanyola, la prova PENCRISAL, la qual 

diferència cinc factors de pensament crític: raonament deductiu, inductiu, pràctic, presa 

de decisions i solució de problemes. Aquesta prova pretenia ser la utilitzada en el treball, 

així doncs, s’explicarà en profunditat a l’apartat disseny.  

Explicada tota la part més tècnica del pensament crític i un cop aclarida la seva definició, 

és important associar-ho amb l’àmbit educatiu i específicament a secundària.  

Seguint la teoria de Piaget i les etapes del desenvolupament, el pensament crític es 

comença a desenvolupar quan s’inicia l’etapa de les operacions formals, és a dir, quan es 

comença a pensar de manera abstracta, entre els onze i dotze anys, un cop es comença 

l’adolescència i s’inicia l’etapa de l’educació secundària. Ara bé, segons alguns autors 

com Arons (1979) i Kuhn, (1993), és poc probable que les habilitats del pensament crític 

es desenvolupin simplement com a resultat de la maduració i per tant, aquestes habilitats 

són el resultat, ja no només de l’edat i la maduració, sinó de l’ensenyança (Nieto & Saiz, 

2011). En aquesta mateixa línia es situen les crítiques a Piaget, així, molts estudis post-

piagetians han demostrat que moltes de les funcions definides per Piaget apareixen abans 

de les etapes descrites. En les últimes dècades un tema popular entre els investigadors de 

l’educació és la necessitat d’ajudar als estudiants a desenvolupar habilitats de pensament 

crític, ja que aquest té un paper fonamental en tots els camps del coneixement, així com 

en els entorns on es desenvolupen els humans en la seva vida diària com són la feina, 

l’educació, la família, els amics i la comunitat (Uribe-Enciso et al., 2017).  

Altrament, també hi ha professors que pensen que aquestes habilitats tan sols són una 

llista de destreses i no saben com integrar-les en el dia a dia (Paul et al., 1995; Paul y 

Elder, 2005, citats en Espinoza, V; Woldarsky, J, 2018). De la mateixa manera, Díaz 

Barriga (2001) afirma que en alguns programes educatius i en els objectius dels professors 

es troben afirmacions associades a la formació d’alumnes crítics, ara bé, molts d’aquests 

professors no tenen clar què és el pensament crític i com es pot intervenir pedagògicament 

per fomentar aquesta habilitat (Espinoza, V; Woldarsky, J, 2018).  
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Recollint el que s’ha dit, molts autors afirmen que el pensament crític i l’educació estan 

estretament relacionats i que és urgent que l’educació ofereixi l’oportunitat als estudiants 

de poder desenvolupar habilitats, capacitats i valors associats al pensament crític i que 

puguin ser aplicables fora de l’aula (Uribe-Enciso et al., 2017). 

Altrament, segons Ausubel (1968) el pensament comporta una implicació global per part 

de la persona que aprèn, i per tant, els elements afectius i relacionals tenen un paper 

determinat en el procés i el resultat de l’aprenentatge (citat per Muñoz, 2015). La tradició 

en la nostra cultura occidental relaciona molt el pensament amb la raó, així com s’oposa 

a la relació entre raó i emoció. Ara bé, tal com argumenta Otero (2006) en l’actualitat 

cada vegada es defensa més que el sistema racional posseeix una fonamentació emocional 

(Otero, 2006). Seguint aquesta línia, i com s’ha comentat anteriorment, 

l’autoconeixement és una de les competències que s’inclouen dins de les competències 

bàsiques a assolir en els alumnes d’educació secundària. Així mateix, s’ha demostrat la 

relació d’aquesta competència amb l’autoconcepte i el pensament crític (Sarramona, J. 

2018). D’altra banda, aquesta competència té una estreta relació amb les emocions, és a 

dir, prendre consciència d’un mateix es relaciona amb les raons, motius o emocions que 

porten a identificar-se en un posicionament (Sarramona, J. 2018). Així s’argumenta com 

els elements afectius, i per tant també les emocions, tenen influència en el procés del 

pensament, i a conseqüència també en el pensament d’ordre superior autònom i actiu, 

altrament dit pensament crític. 

 

Competències emocionals  

Segons Maturana (2002) les emocions són disposicions corporals dinàmiques que 

especifiquen el domini d’accions en les persones i animals, així l’autor argumenta que no 

hi ha acció humana sense una emoció (citat per Otero, 2006). En la mateixa línia, 

Bisquerra (2002) defineix les emocions com, estats complexos de l’organisme que es 

caracteritzen per una excitació o pertorbació i predisposa a una resposta organitzada 

(Pérez-Escoda et al., n.d.). 

Des de la perspectiva de la neuropsicologia, Bueno (2017) defineix les emocions com 

patrons de comportament que es desencadenen de forma automàtica i preconscient davant 

qualsevol situació que comporti un canvi en l’estat del moment, molt especialment si 

aquest implica l’existència d’amenaces (Bueno, 2017). Segons l’autor, es diferencien dels 
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sentiments perquè aquests són la racionalització i la verbalització de les emocions un cop 

som conscients d’aquestes (Bueno, 2017). 

La part del cervell especialitzada a generar les emocions són les amígdales. Aquestes són 

dues estructures capaces d’assignar significat emocional als estímuls ambientals (Simón, 

1997). Respecte a l’adolescència, és durant aquesta època que el cervell fa canvis 

contínuament i crea moltes connexions noves. Un dels canvis que es produeix en el cervell 

adolescent és la maduració progressiva del control emocional. L’autor ens argumenta que 

és contradictori, ja que en aquestes edats hi ha molt de descontrol però és just aquest 

descontrol la prova que s’està madurant emocionalment (Bueno, 2017).  

Pel que representa l’estructura de les emocions es poden diferenciar dues grans teories 

sobre les emocions, les quals diferencien entre les emocions discretes i les teories 

dimensionals (Bisquerra, 2016).  Les primeres es basen en l’evolucionisme de Darwin i 

creuen en l’existència d’un nombre determinat d’emocions, per molts autors denominades 

emocions bàsiques, les més conegudes són: la por, la ira, la tristesa, el fastig, l’alegria i 

la sorpresa. Molts autors estan d’acord en l’existència d’aquest tipus d’emocions, ara bé, 

hi ha desacord en decidir de quines es tracten. Així doncs, a partir d’aquesta falta d’acord 

apareixen les teories dimensionals, segons les quals les emocions se situen dins un 

continuo estructurat de polaritats, és a dir, cada emoció se situa en un punt de l’espai i 

n’hi ha moltes (Bisquerra, 2016). 

En els últims anys la literatura científica ha posat particular interès en l’estudi de les 

diferències individuals així com en les habilitats de processar i utilitzar la informació 

emocional (Mayer, Rober i Basade, 2008.  Citat per Salguero et al., 2010). Segons 

Extremera i Fernández (2013) el desenvolupament d’aquestes habilitats emocionals 

durant l’adolescència és essencial (Extremera & Fernández-Berrocal, 2013), ja que 

aquestes influeixen positivament en el funcionament personal, social i escolar dels 

adolescents (Schoeps et al., 2019). Així mateix, són aquestes habilitats les que 

proporcionen recursos per protegir a l’adolescent a través d’identificar i tenir consciència 

dels seus sentiments, així com de regular les reaccions emocionals (Schoeps et al., 2019). 

Quan aquestes habilitats s’adquireixen es podrà parlar de competència emocional. 

Moltes habilitats emocionals han estat conceptualitzades dins el terme d’intel·ligència 

emocional. Dins les diverses teories, la proposta de John Mayer i Peter Salovey (1990) és 

la de major acceptació acadèmica, així els autors defineixen el concepte com “la capacitat 
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de percebre, avaluar i expressar les emocions; la capacitat d’accedir i generar sentiments; 

la capacitat de comprendre les emocions i el coneixement emocional i la capacitat de 

regular les emocions per promoure el creixement emocional i intel·lectual” (citat per 

Salguero et al., 2010). Seguint la mateixa línia, els autors diferencien quatre dimensions 

dins la intel·ligència emocional: la regulació emocional, la comprensió emocional, la 

facilitació emocional i la percepció emocional (citat per Extremera & Fernández-

Berrocal, 2013). Així doncs,  els autors creen una mesura que té en compte aquestes 

dimensions. L’instrument de mesura que es presentarà en el present treball es tracta d’una 

versió adaptada del TMMS de Salovey et al. (1995) que compte amb tres conceptes: 

atenció a les emocions, claredat emocional i reparació emocional. 

Segons Bisquerra (2016) el concepte d’intel·ligència emocional, entre altres, ha de ser 

transmès a través de l’educació, amb l’objectiu de desenvolupar competències bàsiques 

per la vida que permetin als adolescents aconseguir un millor benestar (Bisquerra, 2016). 

Així es vol canviar i actualitzar el concepte d’educació i centrar-se a donar resposta a 

necessitats que no estan ateses en el currículum acadèmic ordinari (Bisquerra, 2016). 

Aquest nou concepte educatiu s’anomena educació emocional. 

Tal com va dir Bisquerra ja fa uns anys (2000), l’educació emocional té com a finalitat el 

desenvolupament de les competències emocionals, que com s’ha comentat anteriorment, 

proporcionen un major benestar personal i social (citat per Pérez-Escoda et al., n.d.). Així 

mateix, Bisquerra argumenta que els objectius d’aquesta educació són l’adquisició d’un 

millor coneixement de les emocions d’un mateix, la identificació de les emocions dels 

altres, la regulació de les emocions, la prevenció d’efectes negatius, etc (Bisquerra, 2006). 

Hi ha evidències dels beneficis que existeixen en portar a la pràctica aquest tipus 

d’educació en l’educació formal, així, entre altres, trobem la millora de les competències 

emocionals, reducció de conflictes i violència en les aules, millora del clima de la classe 

i fins i tot millora en el rendiment acadèmic (Bisquerra Alzina & Paniello, 2017).  

Com bé podem observar, i a tall de síntesi, tant les competències emocionals com el 

pensament crític són factors rellevants a tenir en compte en l’educació, així com, també 

s’han realitzat estudis que han proporcionat evidència sobre l’eficàcia d’aquests 

conceptes en l’aprenentatge. Així doncs, una relació entre aquestes dues variables pot ser 

interessant de cara a futures propostes d’activitats en l’àmbit educatiu.  
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2. Objectius i treball realitzat  

L’objectiu fonamental d’aquest Treball de Final de Grau era estudiar la relació entre les 

competències emocionals i les habilitats del pensament crític mitjançant l’ús de dos 

instruments quantitatius.  

Per assolir aquest objectiu general podia ser interessar establir uns objectius més 

específics. Aquest són els següents:  

• Obtenir una bona base teòrica dels diferents conceptes a analitzar.  

• Detallar la importància d’estudiar aquests conceptes en l’educació secundària.  

• Considerar i avaluar les diferents perspectives sobre els conceptes a analitzar.  

• Conèixer i aplicar el codi deontològic de la psicologia.  

• Valorar i elegir els mètodes i instruments de mesura adequats pels diferents 

conceptes a analitzar.  

• Utilitzar instruments propis de la investigació psicològica. 

• Mesurar el nivell en les habilitats de pensament crític dels estudiants de 4t 

d’Educació Secundària Obligatòria a partir del test PENCRISAL. 

• Mesura el grau de desenvolupament de la competència emocional dels estudiants 

de 4t d’Educació Secundària Obligatòria a partir del test TMMS-24.  

• Estudiar la relació entre ambdues variables a partir de les dades quantitatives 

obtingudes per comprovar si es compleix o no la hipòtesi inicial de la recerca.  

Altrament, com ja s’ha introduït anteriorment, a causa de la situació actual i la 

impossibilitat d’accedir a l’únic instrument de mesura de les habilitats de pensament crític 

espanyol, el present treball s’ha reorientat i per continuar aprofundit en el tema hem 

substituït l’aplicació no viable del test PENCRISAL, validat en la població espanyola, en 

l’elaboració d’una proposta d’instrument de mesura de les habilitats de pensament crític 

en la població catalana.  

Davant aquest context, es creu convenient exposar les dues parts, una primera que es basa 

en la recerca inicial, així com en els resultats obtinguts del test d’avaluació de les 

competències emocionals, i una altra que és l’elaboració d’un instrument per l’avaluació 

del pensament crític relacionat amb la recerca inicial.  

Per facilitar l’enteniment d’aquest treball es mostra a continuació una taula que il·lustra 

el procediment seguit.  
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En vermell es marquen tots aquells processos dissenyats però que no s’han pogut portar 

a terme, en canvi en verd aquells que han servit per a la reorientació del treball.  

 

FASE TREBALL REALITZAT OBJECTIUS INSTRUMENTS EMPRATS 

1 Cerca d’articles per l’apartat 

teòric. 

Obtenir una bona recopilació 

d’articles científics per poder tenir 

una bona base teòrica.  

- Cercador de la biblioteca de la UdG 

- Base de dades de la biblioteca de la 

UdG 

- Llibres 

- Google acadèmic 

2 Síntesis de tots els articles dins 

l’aproximació conceptual. 

Dividir l’aproximació en els 

conceptes essencials del treball i 

sintetitzar tots els articles 

obtinguts de la cerca.  

- Articles científics obtinguts de 

l’apartat 1.  

3 Redacció de la justificació i 

introducció del treball 

realitzat. 

Realitzar i sintetitzar allò que m’ha 

portat a realitzar l’estudi i introduir 

el treball en general.  

- Articles científics obtinguts de 

l’apartat 1.  

4 Cerca d’instruments de mesura. Cerca dels diversos instruments 

que mesuren els dos conceptes que 

s’estudien en el treball.  

- Articles científics. 

- Laboratori de la UdG 

5 Definició i cerca de la mostra. Tenir clar la mostra d’estudi (edat, 

curs escolar, localització, etc.).  

Obtenir una mostra suficient, com 

a mínim de 20 subjectes per passar 

els dos instruments.  

- Articles científics 

6 Obtenir l’instrument de mesura 

TMMS-24 

Obtenir l’instrument de mesura 

PENCRISAL 

 

Obtenir dos instruments per 

mesurar, per una banda, les 

habilitats del pensament crític, i 

per altra, les competències 

emocionals en adolescents de 15 i 

16 anys. 

- Laboratori de la UdG 

- Pàgina del pensament crític: 

http://www.pensamiento-

critico.com/noticias/validacion-

espanola-del-pencrisal 

- Articles científics 

7 Passar l’instrument TMMS-24 

Passar l’instrument 

PENCRISAL 

Poder passar a la mostra 

seleccionada els dos instruments.  

- Test TMMS-24 

- Test PENCRISAL  

http://www.pensamiento-critico.com/noticias/validacion-espanola-del-pencrisal
http://www.pensamiento-critico.com/noticias/validacion-espanola-del-pencrisal
http://www.pensamiento-critico.com/noticias/validacion-espanola-del-pencrisal
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8 Fer matriu de dades  

 

Passar les dades dels subjectes i els 

resultats dels testos per crear una 

matriu de dades.  

- SPSS 

9 Anàlisi de les dades obtingudes 

del TMMS-24 

Anàlisi de les dades obtingudes 

del PENCRISAL 

 

Realitzar una bona interpretació 

dels resultats obtinguts dels tests. 

- SPSS 

- Validació i interpretació TMMS-24 

- Validació i interpretació PENCRISAL 

 

10 Fer comparació de les dades 

obtingudes. 

Analitzar les diferents proves 

estadístiques per poder fer una 

bona comparació de les dades. 

- SPSS 

- Articles científics 

 

11 Analitzar la correlació. Poder demostrar la hipòtesi de 

l’estudi a través d’establir una 

correlació de Pearson. 

- SPSS 

- Articles científics 

12 Reorientació del treball: 

Elaboració d’una proposta 

d’instrument per la mesura de 

les habilitats del pensament 

crític en els adolescents 

catalans.  

Elaborar una adaptació del test 

PENCRISAL a la població 

catalana, partint de la base de 

l’adaptació d’aquest en la població 

peruana.  

 

- Adaptació peruana del test 

PENCRISAL 

- Articles científics sobre el test 

PENCRISAL 

- Articles científics 

13 Redacció de les conclusions Obtenció i realització de les 

conclusions a partir dels resultats 

obtinguts.  

- Articles científics 

14 Reflexionar sobre les 

limitacions i les línies de futur.  

Després de realitzar l’estudi tenir 

en compte quines han estat les 

limitacions i que es podria fer 

d’ara endavant en la línia d’aquest 

estudi en qüestió.  

- Articles científics 

 

  

Taula 1. Síntesi del procediment seguit 
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3. Metodologia.  

El present treball planteja ser un procés de recerca emmarcada dins el paradigma 

quantitatiu, utilitzant dues variables quantitatives contínues. Es proposa doncs, uns 

objectius d’anàlisis i uns resultats respecte a aquesta recerca.   

 

3.1 Disseny de la investigació 

El disseny de la investigació es planteja a partir d’un estudi de metodologia quantitativa. 

El tipus d’investigació és transversal pel fet que les dades han sigut obtingudes en un 

moment determinat i no al pas del temps.  

En aquest mateix sentit es busca la relació entre dos elements mesurats quantitativament 

a través de proves estandarditzades. Les dades obtingudes seran examinades mitjançant 

una anàlisis estadístic descriptiu.  

 

3.2 Objectius de l’estudi empíric 

L’objectiu general de l’estudi empíric és analitzar la comparació de dos instruments de 

mesura, per una banda l’instrument que mesura les competències emocionals i per altra 

el que mesura les habilitats del pensament crític.  

A fi d’aconseguir aquest objectiu és important tenir marcats uns objectius específics: 

• Analitzar els resultats de l’instrument TMMS-24, instrument de mesura de les 

competències emocionals.  

• Analitzar els resultats de l’instrument PENCRISAL, instrument de mesura de les 

habilitats del pensament crític.  

• Establir una relació entre els resultats obtinguts de l’aplicació dels instruments de 

mesura a partir de l’anàlisi de la correlació de Pearson. 

 

3.3 Hipòtesi metodològica 

La hipòtesi principal de l’estudi és l’existència d’una relació directament proporcional 

entre les competències emocionals i les habilitats de pensament crític dels estudiants de 

4t d’ESO. Es creu que, a major desenvolupament de la competència emocional major 

desenvolupament de les habilitats de pensament crític.  
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3.4 Participants 

En un inici la mostra que es volia obtenir es tractava de 120 adolescents de 4t d’ESO, de 

15 i 16 anys de l’institut de Celrà. Ara bé, és important saber que l’estudi actual s’ha 

trobat limitat per les circumstàncies en les quals hem pogut aconseguir els subjectes. Per 

aquest fet, la composició de la mostra té un biaix de gènere on la majoria són noies. Si 

l’estudi s’hagués pogut dur a terme en circumstàncies normals, aquest biaix no existiria. 

Exactament per la mateixa raó, la idea inicial de l’estudi estava pensada per portar-lo a 

terme en la localitat de Celrà dins el Gironès però per la complicació de la situació, s’ha 

augmentat la localització i comprèn alumnes de l’INS de Celrà i l’INS Montilivi de 

Girona. Tots aquests canvis poden condicionar a algunes variables contextuals, cosa que 

es tindrà en compte en l’anàlisi dels resultats.  

L’estudi doncs, es porta a terme amb una mostra de 24 alumnes de 4t d’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO), 18 noies, equivalent al 75% i 6 nois amb edats de 15 i 16 

anys. D’aquesta mostra 14 alumnes són de l’INS de Celrà i 10 de l’INS de Montilivi. Es 

tracta, per tant, d’una mostra per conveniència. 

Els criteris seguits per l’obtenció de la mostra, i tenint en compte la situació actual, han 

estat que els subjectes fossin estudiants de 4t d’ESO amb edats compreses entre 15 i 16 

anys. S’ha seleccionat aquesta edat per una banda, per acotar la mostra i per altra, perquè 

es considera una edat de canvis i de desenvolupament crucial per consolidar el pensament 

abstracte i el pensament crític, com s’ha argumentat anteriorment.   

 

3.5 Variables 

Les variables que es tindran compte per la realització de l’estudi són les següents: 

• Sexe: Femení, Masculí o Altres 

• Puntuació obtinguda en l’escala d’intel·ligència emocional TMMS-24 

• Puntuació obtinguda en les habilitats de pensament crític de la prova 

PENCRISAL 

L’estudi farà èmfasis sobretot en les dues últimes variables comentades, ja que són les 

que mesuren les dades que es volen comparar.  
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3.6 Instruments 

Tal com s’ha mencionat en els apartats anteriors per realitzar el treball s’utilitzaran dues 

proves quantitatives que es passaran als alumnes de 4t una vegada. Aquestes proves són: 

 

Per avaluar les competències emocionals 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) adaptació de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. 

I Ramos, N. (2004) del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, 

Goldman, Trurvey i Palfai (1995).  

L’escala serveix per avaluar competències dins del concepte d’intel·ligència emocional. 

En concret mesura les destreses de les nostres emocions així com la capacitat de regulació 

d’aquestes. És important recalcar que el test no està dissenyat per obtenir una puntuació 

global d’Intel·ligència Emocional, sinó que el que s’obtenen són puntuacions individuals 

de tres competències emocionals: l’atenció a les emocions, la claredat emocional i la 

reparació emocional.  

Altrament també s’ha de tenir en compte que les puntuacions reflecteixen la percepció 

que té el subjecte avaluat de les competències esmentades, és per aquesta raó doncs, que 

existeix la possibilitat que alguns subjectes sobreestimin les seves capacitats i que altres 

els infravalorin (Fernández-Berrocal, 2004).  

La prova està formada per 24 ítems, els quals responen sobre una escala Likert de 5 punts, 

i es compon de tres factors:  

- Atenció a les emocions: Es refereix a la consciència que tenim de les nostres 

emocions, la capacitat per reconèixer els nostres sentiments i saber el que 

signifiquen.  

- Claredat emocional: Es refereix a la facultat per conèixer i comprendre les 

emocions, saber distingir-les, entendre com evolucionen i integrar-les als nostres 

pensament.  

- Reparació emocional: Es refereix a la capacitat de regular i controlar les 

emocions positives i negatives.  

 

Per avaluar les habilitats de pensament crític 

PENCRISAL de Rivas i Saiz validat en població espanyola l’any 2012: 

S’administra en població a partir dels 16 anys i de manera digital. La prova es basa en 35 

situacions problema del dia a dia, i és de resposta oberta.  
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Els 35 ítems es configuren al voltant de 5 factors, que cada un està format, a la vegada, 

de 7 ítems: 

- Raonament deductiu: 4 ítems avaluen el raonament proposicional, 3 el raonament 

categòric.  

- Raonament inductiu: 3 ítems avaluen el raonament causal, 2 el raonament 

analògic, 1 el raonament hipotètic i 1 les generalitzacions inductives.  

- Raonament pràctic: 4 ítems mesuren l’argumentació, 3 la identificació de 

fal·làcies (errors del raonament que ens poden portar a errors en la valoració dels 

arguments.  

- Presa de decisions: 2 ítems de situacions generals per arribar a la decisió més 

encertada, les altres 5 avaluen els heurístics (procediments per acabar triant una 

decisió).  

- Solució de problemes: 4 ítems de problemes generals i 3 de problemes específics. 

Tots aquests ítems representen les habilitats fonamentals del pensament i dins de cada un 

d’ells es troben les formes de reflexió i resolució més rellevants dins el nostre 

funcionament quotidià (Rivas & Saiz, 2012).  

Amb relació als criteris de correcció utilitzats per la prova s’utilitza un sistema 

d’escalament quantitatiu amb valors situats entre el 0 i el 72 per la puntuació global de la 

prova, i entre el 0 i el 14 per cada una de les cinc escales.  

La mitjana de la duració del test són 60 minuts.  

 

Altres mesures 

Altrament per recol·lectar i analitzar totes les dades s’utilitzarà el paquet estadístic 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

 

3.7 Procediment i anàlisi de les dades   

El procediment seguit per la realització de la recerca ha sigut el següent.  

En primera instància es va acotar i cercar la mostra. En un primer moment es contactà 

amb l’institut de Celrà i acceptaren la possibilitat de passar els testos, ara bé, la situació 

es va complicar i aquesta possibilitat va desaparèixer, fet que va portar a repensar i adaptar 

la mostra, així doncs, es va obtenir una mostra més petita però que complia amb les 

necessitats de l’estudi. Un cop obtinguda la mostra es va passar el consentiment als tutors 

per així complir el codi deontològic de la Psicologia.  
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A causa de la mateixa situació que va provocar l’adaptació de la mostra, també es va 

haver d’adaptar la manera de passar els instruments de mesura. Així mateix, un cop 

obtingut el primer test, el TMMS-24 es va passar en format de qüestionari online a la 

mostra. En aquest qüestionari es van incloure unes preguntes inicials per recollir les dades 

del subjecte, específicament l’edat i el gènere.  

Mentre es passava l’instrument s’anava construint la matriu de dades en l’SPSS on 

conseqüentment es van introduir els resultats del test. Un cop obtinguts aquests i passats 

a l’SPSS es va poder realitzar un anàlisi de les dades obtingudes i una bona interpretació 

dels resultats, així doncs es va necessitar la validació i la interpretació de l’instrument:  

• TMMS-24: Per analitzar i interpretar els resultats ens basem en les següents 

opcions definides a partir de les tres competències:  

o Atenció emocional: Puntuacions molt altes o baixes poden mostrar 

problemes de diferents tipus en el subjecte avaluat (Fernández-Berrocal, 

2004). 

▪ Baixes: Relació d’aquestes puntuacions amb majors limitacions en 

les activitats quotidianes degut a problemes de tipus emocional, 

funcionament social i salut mental. (En homes es consideren baixes 

aquelles puntuacions per sota de la puntuació 21 i en dones per sota 

la puntuació 24).  

▪ Adequades. (En homes les puntuacions situades entre 22 i 32 i en 

dones entre 25 i 35).  

▪ Altes: Relació entre una puntuació alta en atenció a les emocions i 

puntuacions de simptomatologia ansiosa i depressiva. (En homes 

les puntuacions per sobre de la puntuació 33 i en dones per sobre 

la 36).  

o Claredat emocional:  

▪ Baixes: Es relacionen les baixes puntuacions amb baixes 

puntuacions del rol físic així com amb problemes de vitalitat i 

percepció de salut. (En homes per sota la puntuació 25 i en dones 

per sota la puntuació 23).  

▪ Adequades. (En homes puntuacions entre 26 i 35, en dones entre 

24 i 34). 



Treball de Final de Grau 23 Mireia Nadal Barret 

▪ Excel·lents: Es relacionen les puntuacions altes en aquesta 

competència amb altes puntuacions del rol físic, és a dir, amb 

l’absència de limitacions en les activitats quotidianes, així com 

amb la vitalitat i la percepció de salut. (En homes per sobre la 

puntuació 36 i en dones per sobre la puntuació 35) 

o Reparació emocional:  

▪ Baixes: Es relacionen les baixes puntuacions amb baixes 

puntuacions del rol físic així com amb problemes de vitalitat i 

percepció de salut. (Tan per homes com per dones per sota la 

puntuació 23).  

▪ Adequades. (En homes les puntuacions entre 24 i 35 i en dones les 

puntuacions entre 24 i 34).  

▪ Excel·lents: Es relacionen les puntuacions altes en aquesta 

competència amb altes puntuacions del rol físic, és a dir, amb 

l’absència de limitacions en les activitats quotidianes, així com 

amb la vitalitat i la percepció de salut. (En homes per sobre la 

puntuació 36 i en dones per sobre la 35).  

En l’apartat de resultats podem visualitzar els resultats obtinguts de la mostra en 

qüestió així com la interpretació d’aquests. 

Durant tot aquest procés semblava que l’autor del test PENCRISAL ens permetia poder 

passar aquest a la mostra en qüestió però la situació va complicar el procediment. Així 

doncs, no es va poder completar la recerca inicial, però a continuació s’expliquen els 

passos que aquesta hauria tingut.  

La fase següent es basaria en la comparació dels resultats obtinguts de les dues proves, 

les quals es relacionen entre les variables de la següent manera: 

• L’atenció a les emocions es relaciona amb els tres tipus de raonament (deductiu, 

inductiu i pràctic) 

• La claredat emocional es relaciona amb la presa de decisions 

• La reparació emocional es relaciona amb la solució de problemes.  

La comparació de les variables es faria a partir de la correlació de Pearson, ja que la prova 

permet realitzar una comparació de dues variables quantitatives a fi de poder establir una 

relació entre aquestes. Perquè l’anàlisi fos possible es van establir dues hipòtesis: 
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o Hipòtesi nul·la: No hi ha relació entre les dues variables 

o Hipòtesi 1 o de l’investigador: demostrar la correlació entre les dues 

variables.  

Els resultats dependrien de tres dades:  

• La significació: dependrà del resultat de p. valor 

• La mesura de correlació entre 0 i 1 

• La relació lineal de les variables  

Un cop obtinguts els resultats de la correlació es faria l’anàlisi d’aquesta confirmant o 

desmentint la hipòtesis de l’investigador i extreien resultats.  

 

4. Resultats 

Aquest apartat es dividirà en dos subapartats. El primer consisteix en els resultats 

obtinguts del test TMMS-24  i en l’anàlisi i la interpretació d’aquest; el segon fa referència 

a la reorientació del treball.  

 

4.1 Anàlisi i interpretació del test TMMS-24 

Abans d’adjuntar els resultats obtinguts és important recordar que el 75% de la mostra 

són noies i que les taules adjuntades a continuació mostren els punts de tall de les tres 

competències analitzades.   

Atenció a les emocions (percepció) 

% de la 

mostra 

Puntuacions Homes Puntuacions Dones % de la 

mostra 

 

16,7% 

<21 

Ha de millorar la seva atenció: Presta poca 

atenció 

<24 

Ha de millorar la seva atenció: Presta 

poca atenció 

 

 

33,3% 

 

83,3% 

Entre 22 i 32 

Presenta una atenció adequada 

 

Entre 25 i 35 

Presenta una atenció adequada 

 

55,6% 

 

 

0% 

>33 

Ha de millorar la seva atenció: Presta 

massa atenció 

 

>36 

Ha de millorar la seva atenció: Presta 

massa atenció 

 

 

 

11,1% 

Taula 2. Punts de tall atenció a les emocions 
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Claredat emocional (comprensió) 

% de la 

mostra 

Puntuacions Homes Puntuacions Dones % de la 

mostra 

 

50% 

<25 

Ha de millorar la claredat emocional 

<23 

Ha de millorar la claredat emocional 

 

 

72,3% 

 

50% 

Entre 26 i 35 

Presenta una claredat emocional adequada 

 

Entre 24 i 34 

Presenta una claredat emocional 

adequada 

 

22,2% 

 

0% 

>36 

Presenta una claredat emocional excel·lent 

>35 

Presenta una claredat emocional 

excel·lent 

 

 

5,5% 

Taula 3. Punts de tall claredat emocional 

 

 

Reparació emocional (regulació) 

% de la 

mostra 

Puntuacions Homes Puntuacions Dones % de la 

mostra 

 

66,6% 

<23 

Ha de millorar la reparació emocional 

<23 

Ha de millorar la reparació emocional 

 

 

27,7% 

 

33,4% 

Entre 24 i 35 

Presenta una reparació emocional 

adequada 

 

Entre 24 i 34 

Presenta una reparació emocional 

adequada 

 

72,3% 

 

0% 

>36 

Presenta una reparació emocional 

excel·lent 

>35 

Presenta una reparació emocional 

excel·lent 

 

 

0% 

Taula 4. Punts de tall reparació emocional 

 

En l’apartat d’annexos, en la taula 5, es poden observar els resultats obtinguts de l’aplicació del 

test TMMS-24 (annex 1, pàgina 1 d’annexos).  
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Taula 7. Mitjana de resultats diferenciant el gènere 

En la taula següent es mostren els estadístics descriptius realitzats per sintetitzar la 

informació, és a dir, la mitjana obtinguda en les tres competències, la mediana i la moda.  

 

Els subjectes mostren una tendència general, tant homes com dones, en tenir una 

adequada atenció de les emocions (amb un 83,3% i 55,6% respectivament), sent la 

puntuació 26 la més escollida en ambos gèneres. Tot i això, es destaca el 33,3% de noies 

que tenen una baixa atenció en les emocions, i un 11,1% que tenen aquesta competència 

alta. Tanmateix, només un 16,7% dels nois presenten poca atenció i cap d’ells té una 

atenció alta. En la mateixa línia, la puntuació mitjana dels nois en aquesta competència 

és  25,33, essent la més alta d’aquest gènere en les tres competències analitzades, i la de 

les noies és 26. De manera general doncs observem que el 62,5% del total té una bona 

atenció a les emocions.  

Amb relació a la claredat emocional observem que en els nois hi ha un 50% que tenen 

poca claredat emocional, i el 50% restant presenten una claredat emocional adequada. En 

la mateixa línia dels resultats, hi ha una gran tendència en les noies en tenir baixa claredat 

emocional, essent la competència on més baixes puntuacions obtenen, concretament el 

72,3% de les noies han de millorar en aquest aspecte. Altrament, un 22,2% presenten una 

claredat emocional adequada, i només el 5,5% tenen l’excel·lència en aquesta 

competència. No hi ha cap noi que presenti una claredat emocional excel·lent. Així mateix 

s’observa la diferència descrita entre ambdós gèneres en la mitjana de les puntuacions en 

la qual la dels nois representa la puntuació 24,67 i en les noies la puntuació 21,72. Així 

mateix, quan agrupem els dos gèneres de la mostra obtenim que el 66,7% del total té una 

claredat emocional baixa, i només un 29,17% adequada.  

Taula 6. Estadístics descriptius generals del test TMMS-24 
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En l’última competència observem en les noies una clara tendència a presentar una 

reparació emocional adequada, amb un 72,3%, tot el contrari dels nois, on només un 

33,4% tenen una reparació adequada. Així doncs, la tendència en els nois es concentra en 

una baixa reparació emocional, amb un 66,6%. En les noies, en canvi, només un 27,7% 

han de millorar aquest aspecte. Cap dels dos gèneres mostra una reparació emocional 

excel·lent. Tanmateix observem que és la competència on les noies obtenen millor 

puntuació, essent la mitjana el 26,11 i on en canvi, els nois obtenen pitjor puntuació, la 

mitjana equival a la puntuació 21,83. Tot i això, tenint en compte que el 75% de la mostra 

és de dones el percentatge total queda elevat, per tant, el 62,5% té una puntuació adequada 

en reparació emocional i un 37,5% una puntuació baixa.  

 

4.2 Explicació PENCRISAL i motius de la reorientació 

En aquest apartat s’adjuntarien els resultats del test PENCRISAL, instrument utilitzat per 

mesurar el pensament crític en els adolescents de la mostra, com ja s’ha explicat en els 

apartats anteriors. Ara bé, a causa de la impossibilitat d’accedir al test i de la falta 

d’instruments de mesura del pensament crític adaptats i validats en la població espanyola, 

la idea proposada al principi del treball ha estat modificada.  

En la cerca d’una solució, vaig trobar una adaptació del test en població peruana d’edats 

compreses entre 14 i 17 anys. La idea inicial era passar aquesta adaptació en els 

adolescents de la mostra seleccionada, però en ser una adaptació al Perú les preguntes del 

test anaven enfocades a un context concret, així doncs, m’ha semblat inoportú passar 

aquesta adaptació a la població catalana, ja que el context, a l’hora de mesurar el 

pensament crític és un factor important a tenir en compte, com ja s’ha comentat i 

s’explicarà més endavant. Per tant, abans de passar aquesta adaptació prefereixo fer un 

treball més acurat i adaptar aquest test a la població catalana. Altrament, també serà 

interessant per poder tenir una mesura fiable d’avaluació del pensament crític en aquesta 

població en concret.  

A partir d’aquí, tenint en compte les limitacions comentades i aprofitant el treball recollit 

fins ara, comença la reorientació del treball.  
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5. Reorientació del treball: Proposta d’adaptació de la versió peruana del test 

PENCRISAL en adolescents catalans 

En aquest punt, el treball es reorienta i s’introdueix una proposta d’adaptació del test 

PENCRISAL en la població catalana d’edats compreses entre 14 i 17 anys.  

 

Justificació 

Per realitzar aquesta adaptació del test PENCRISAL a la població catalana s’agafen de 

base aquest mateix test PENCRISAL, explicat a l’apartat de disseny del treball, i la versió 

peruana d’aquest, detallat a continuació. S’agafa de base aquest últim a causa de 

l’accessibilitat i la semblança d’aquest en l’original.  

És important remarcar que l’adaptació del test es fa a causa de la importància que té el 

context en el pensament crític, ja que influencia l’anàlisi de les necessitats del medi 

(Gracia et al., 2016) així com les diferents habilitats d’aquest pensament, com són la 

comprensió, la deducció, la categorització, l’emissió de judicis, etc. Altrament també 

influencia en la capacitat d’afrontar els problemes socials, per tant aquest pensament es 

configura com essencial en el comportament cívic (Ross & Gautreaux, 2018), 

comportament que té una forta càrrega del context social.  

El procés d’adquisició del pensament crític, tal com succeeix en l’aprenentatge, passa per 

un procés el qual requereix processos d’adaptació i desenvolupament en un context 

històric i cultural concret, a partir del qual es desenvolupen potencialitats, necessitats, 

interessos i capacitats (Villarini, 2004).  

Així doncs com s’evidencia, el context social i cultural és de rellevància a l’hora d’aplicar 

un test del pensament crític, per tant l’adaptació a la població catalana es fa tenint en 

compte aquestes necessitats.  

Aquest treball es tracta d’una proposta d’adaptació d’un test però, és important no oblidar 

que tota proposta d’adaptació requereix una validació per ser fiable i poder aplicar-lo en 

futures investigacions. Per tant, en un futur seria interessar portar a terme una validació 

per poder aplicar-lo.  
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Objectius  

L’objectiu principal d’aquesta reorientació del treball és elaborar una adaptació del test 

PENCRISAL a la població catalana, partint de la base de l’adaptació d’aquest en la 

població peruana.  

 

Metodologia 

En aquest apartat s’explicaran els dos testos que s’agafen com a base per a la realització 

del test, així com les adaptacions que es faran, el procés de validació que s’hauria de 

portar a terme, el procediment seguit per la construcció del test i per últim, l’ètica del 

projecte.  

 

Tests base 

Com ja s’ha comentat, els dos tests base per l’elaboració de l’adaptació, són, per una 

banda el test original, el PENCRISAL, i per altra banda, l’adaptació d’aquest en la 

població peruana, anomenat Prueba para pensamiento critico.  

Acord amb el que s’ha mencionat en l’apartat instruments del treball el PENCRISAL de 

Rivas i Saiz (2012) es basa en 35 situacions problema del dia a dia i de resposta oberta, 

que es configuren al voltant de 5 factors: raonament deductiu, raonament inductiu, 

raonament pràctic, presa de decisions i solució de problemes.  

Els mateixos autors Saiz i Rivas juntament amb Morales i l’autor de la tesi Jesús 

Sapallanay (2016) fan una adaptació lingüística de l’instrument PENCRISAL per a la 

població peruana anomenada Prueba para pensamiento crítico així com realitzen anàlisis 

de les propietats psicomètriques d’aquest. Els subjectes als quals va dirigit comprenen 

edats entre 14 i 17 anys. La prova consisteix en 13 ítems categoritzats en quatre 

dimensions (Milla, 2012): 

• Analitzar la informació: Es caracteritza per identificar les idees principals en un 

text, així com la situació problemàtica d’un cas, reconèixer els subjectes 

involucrats i les seves accions i finalment, determinar les causes i conseqüències 

d’una situació problemàtica.  

Els ítems relacionats amb aquest aspecte són l’1, el 2, el 5 i el 8.  
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• Inferir conseqüències i contradiccions: Es basa a deduir conseqüències, establir 

correspondència entre conseqüències i subjectes involucrats en el problema i 

plantejar contradiccions i conseqüències amb relació a la informació analitzada.  

Els ítems relacionats amb aquesta dimensió són el 3, el 6 i el 10.  

• Proposar alternatives de solució: Caracteritzat per establir coherència entre 

alternatives i problemes, crear alternatives possibles a realitzar i involucrar al seu 

entorn proper en les alternatives.  

Els ítems relacionats amb aquest punt són 4, 7 i 9.  

• Argumentar posició: Es fonamenta en assumir postura a favor o en contra en 

relació amb el tema, exposició de les raons de la postura assumida i sustentació 

d’idees i conclusions exposades.  

Els ítems per argumentar la posició són l’11, el 12 i el 13.  

*La prueba para pensamiento crítico es podrà veure a annexos (annex 2, de la pàgina 2 a la 7 d’annexos).  

És evident l’existència de la relació entre les variables principals del test PENCRISAL i 

les variables de l’adaptació peruana, ja que ambdues s’utilitzen per avaluar el pensament 

crític, ara bé, és important establir una relació adequada entre aquestes variables.  

Per una banda, la variable d’argumentar posició es troba dins de les variables de 

raonament deductiu, inductiu i pràctic, ja que l’argumentació és un dels mitjans més 

comuns a l’hora de raonar, pel fet que en el nostre funcionament quotidià són continues 

les situacions que exigeixen de valoracions o produccions de bons arguments per defensar 

punts de vista, opinions, posicions, etc. (Sapallanay, 2016). Altrament dins el raonament 

també hi ha la identificació de fal·làcies que té relació amb la variable inferir 

conseqüències i contradiccions, ja que aquesta es basa en plantejar i identificar 

contradiccions i conseqüències amb relació a la informació analitzada (Milla, 2012).  

Per altra banda, la variable analitzar informació es caracteritza per identificar situacions 

problemàtiques, reconèixer els subjectes involucrats i les accions i determinar causes i 

conseqüències d’una situació problemàtica, factors que es relacionen amb la presa de 

decisions.  

Finalment, com bé diu el seu nom la variable proposar alternatives de solució es troba 

dins la variable solució de problemes, ja que analitza i estableix coherència entre 

alternatives i problema, així com crea alternatives possibles de realitzar i involucra al seu 

entorn en aquestes.  
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L’avaluació d’ambdós tests segueix un sistema d’escalament quantitatiu, en el qual la 

puntuació de cada pregunta es situa entre el 0 i el 2, essent 0 quan la resposta donada com 

a solució del problema és incorrecta, 1 quan només la solució és correcta però no 

s’argumenta adequadament i 2 quan a més de donar la resposta correcta es justifica i 

s’explica el perquè. Així doncs l’avaluació total del PENCRISAL és 70 i la de l’adaptació 

peruana 40.  

*Els criteris d’avaluació de la prueba para pensamiento critico es troba a annexos (annex 3, pàgines 8 i 9 

d’annexos).  

En l’adaptació que es realitza en el present treball s’agafa sobretot de base l’adaptació 

peruana per dues raons, l’accessibilitat al format i a les preguntes d’aquest i per les edats 

que compren, ja que, la mostra en la qual es dirigia el treball inicial comprenia adolescents 

de 15 i 16 anys, i aquesta adaptació compren edats de 14 a 17 anys, mentre que el 

PENCRISAL s’ha de passar a adolescents majors a 16 anys.  

 

Validació 

La validesa interna d’un test ens permet comprovar si realment el test mesura el motiu 

pel qual s’ha construït o si pel contrari, mesura alguna altra dimensió (Font, S. 2018).  

Per tal que un qüestionari sigui vàlid s’han de complir una sèrie de condicions d’aplicació 

i criteris de reducció i ajusts, detallats a continuació.  

 

Condicions d’aplicació: 

1. Dades mètriques: Les dades analitzades han de ser quantitatives, variables 

expressades de forma numèrica (IOC, 2020).  

2. Variables d’igual estatus: En els estadístics descriptius, les mitjanes i les 

desviacions típiques han de ser similars, no hi pot haver més de dos punts de 

diferència.  

3. Rang de variació: En les respostes tancades hi ha d’haver almenys cinc opcions 

de resposta al recollir les dades. 

4. Distribució: Ha de ser unimodal (només hi ha una moda) i simètrica (els valors de 

la variable posseeix freqüències similars), així complint la Llei Normal de 

l’estadística.  

5. Mida de la mostra: La mostra és com a mínim el triple dels ítems.  
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6. Relació de variables: Les variables originals han d’estar relacionades. Per veure 

aquesta relació el test d’esfericitat de Bartlett podria ser útil (Nieto et al., 2009), 

així es contemplarien dues hipòtesis estadístiques: 

- Hipòtesi nul·la: La matriu és la matriu identitat, i per tant les variables no 

estan relacionades.  

- Hipòtesi alternativa: La matriu no és la matriu identitat, i per tant les 

variables estan relacionades.  

Per comprovar la hipòtesi hem de mirar la significació de la prova d’esfericitat de 

Bartlett, si aquesta és menor a 0’05, es rebutjaria la hipòtesi nul·la, indicant doncs 

la relació entre les variables.  

Per mirar el tipus de relació es podria utilitzar la mesura d’adequació mostral de 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO). Si el resultat d’aquesta mesura s’acosta a la unitat, 

es podria assegurar una correlació elevada entre les variables, si en canvi aquesta 

mesura és inferior a 0’5, la correlació no es podria acceptar.  

Criteris de reducció i ajust:  

1. Valor propi: En l’anàlisi de variància total explicada els resultats dels components 

han de ser superiors a 1.  

2. Gràfic de sedimentació: En el gràfic s’haurien d’observar canvis de direccions 

marcats. S’han de conservar les variables on s’observa un canvi de direcció.  

3. Variància: Les components expliquem més del 70% de la variància total 

explicada.  

4. Càrregues factorials: Aquestes càrregues, en la matriu de components rotats han 

de ser superiors a 0,3 en una de les components com a mínim. És a dir que cada 

variable pertanyi a una component determinada de les seleccionades anteriorment 

segons el valor propi, el gràfic i la variància.  

5. Nombre de components: Els nombres de components obtinguts han de ser menors 

al nombre de variables.  

6. Comunalitat d’extracció: El nombre obtingut en totes les variables ha de ser major 

a 0,6.  

7. Residus: El nombre obtingut ha de ser menor a 0,05 en la taula de correlacions 

reproduïdes.  
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En aquest test en concret i a partir de tots els criteris mencionats, seria interessant tenir 

un grup control de, com a mínim, 39 persones (el triple dels ítems). Aquestes haurien de 

ser adolescents entre 14 i 17 anys de diverses zones del territori de Catalunya, és a dir, de 

les quatre províncies així com de diverses zones territorials com ara zones rurals, ciutats, 

pobles, etc. Amb aquesta varietat en la mostra podríem avaluar la precisió de l’instrument 

en els diferents contextos.  

Per altra banda, seguint els criteris de fiabilitat, els quals ens indicaran si realment el test 

mesura bé el que ha de mesurar (Chiner, n.d.), és a dir, el pensament crític, hauríem de 

tenir en compte la consistència interna a partir de l’alfa de Cronbach (valors situats 

propers a 1 ens indicaran major consistència interna) i l’estabilitat temporal, és a dir, es 

podria passar el test al grup control dues vegades en un període de temps d’entre 4 i 5 

setmanes per així mesurar si les respostes es mantenen al llarg del temps i per tant veure 

si realment el test és útil per mesurar el pensament crític.  

 

Procediment 

Per realitzar el test es parteix de la idea que el pensament crític és un pensament d’ordre 

superior el qual inclou diverses habilitats com ara analitzar informació, inferir 

conclusions, proposar alternatives de solució i argumentar posició. Dominar aquestes 

habilitats permet tenir un pensament de qualitat, capaç de processar i generar idees (Elder 

y Paul. 2003. Citat a Milla, 2012). És important tenir en compte que aquestes habilitats 

mencionades són les que s’utilitzaran en l’instrument.  

Per realitzar l’adaptació del test primerament és important tenir en compte quines idees 

principals dels dos tests bases s’agafaran. Així s’emmarca exactament el test que es vol  

realitzar, com es vol realitzar i quin serà el resultat que s’obtindrà.   

En primera instància doncs, remarquem que s’agafen dues idees principals del test 

PENCRISAL, aquestes idees són: 

• Preguntes obertes i tancades:  Unes preguntes en les quals el subjecte ha d’oferir 

argumentació, una explicació o generar solucions a un problema i altres preguntes 

en que el subjecte ha de seleccionar una resposta correcta entre una sèrie 

d’alternatives (Nieto et al., 2009).  

• Basar les preguntes en situacions que descriuen problemes quotidians. 
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Altrament de la prueba para pensamiento critico, s’agafen les següents idees principals: 

• Idea de fer tretze preguntes. 

• Format de les preguntes i avaluació d’aquestes: tres textos, dins aquests hi ha 

diverses preguntes que avaluen anàlisi de la informació (preguntes 1, 2, 5 i 8), 

inferir conseqüències i contradiccions (preguntes 3, 6 i 10), proposar alternatives 

de solució (preguntes 4, 7 i 9) i argumentar posició (preguntes 11, 12 i 13).  

• Criteris d’avaluació de la prova en general: Puntuació de 0 a 2 punts com s’ha 

explicat anteriorment.  

Tot seguit es procedeix a fer un anàlisis en detall d’aquest últim test. Així doncs, com es 

pot observar en aquesta adaptació s’utilitzen en concret 13 ítems trobats dins de tres textos 

els quals s’analitzen a continuació perquè l’adaptació a la població catalana sigui més 

exhaustiva:  

1. El primer text és extret d’un bolletí oficial de dret que parla sobre la constitució i 

fa referència al reconeixement de les unions civils entre parelles del mateix sexe.   

2. El segon text és extret d’un llibre de socials i tracta sobre la contaminació i els 

efectes dels humans a la natura.  

3. L’últim es tracta d’una comprensió lectora sobre la contaminació acústica al Perú. 

En referència als ítems hem de tenir en compte el que avalua cada un en l’adaptació 

peruana: 

Ítem 1 → Analitzar la informació. Es basa en 

identificar idees principals d’un text.  

Ítem 2 → Analitzar la informació. Identificar la 

situació problemàtica d’un cas.  

Ítem 3 → Inferir conseqüències/contradiccions. 

Deduir conseqüències.  

Ítem 4 → Proposar alternatives. Establir coherència 

entre alternatives i problema.  

Ítem 5 → Analitzar la informació. Reconèixer en un 

cas els subjectes involucrats i les seves accions.  

Ítem 6 → Inferir conseqüències/contradiccions. 

Establir correspondència entre les conseqüències i els 

subjectes involucrats en el problema.  

Ítem 7 → Proposar alternatives. Involucrar el seu 

entorn proper en les alternatives.  

Ítem 8 → Analitzar la informació. Determinar les 

causes i les conseqüències del problema plantejat en 

un cas.  

Ítem 9 → Proposar alternatives. Crear alternatives 

possibles de realitzar.  

Ítem 10 → Inferir conseqüències/contradiccions. 

Plantejar conseqüències i/o implicacions en relació 

amb la informació analitzada.  

Ítem 11 → Argumentar posició. Assumir posició a 

favor o en contra en relació al tema.  

Ítem 12 → Argumentar posició. Exposar les raons de 

la posició assumida.  

Ítem 13 → Argumentar posició. Sustentar idees i 

conclusions exposades. 



 

TFG 38 Mireia Nadal Barret 

Un cop realitzat aquest anàlisi i l’avaluació dels ítems, s’ha procedit a la cerca de textos 

equivalents, és a dir que les bases dels textos siguin conceptes similars a la versió peruana 

però en llengua catalana i acord amb el context social i cultural català, aquests textos 

s’explicaran a l’apartat de resultats. Altrament, és important remarcar que per la cerca 

d’aquests textos també s’han tingut en compte els ítems els quals avaluaven en la versió 

peruana. A continuació, un cop obtinguts els textos adequats s’ha passat a la creació dels 

ítems acord amb els textos en qüestió així com el que han d’avaluar, seguint l’adaptació 

peruana. L’adaptació obtinguda així com els ítems d’aquest s’expliquen en detall a 

l’apartat de resultats.  Finalment, un cop obtinguts els ítems s’ha procedit a la creació 

d’una rúbrica d’avaluació on s’especifica l’avaluació de cada ítem així com les 

puntuacions corresponents.  

 

Ètica 

Un dels factors més importants a tenir en compte en l’elaboració d’un instrument, quan 

aquest es basa en algun altre similar o bé es fa una adaptació, és l’opinió dels autors. És 

a dir, un cop formalitzat l’instrument seria imprescindible parlar amb els autors del test 

principal, en aquest cas amb els autors Rivas i Saiz i amb l’autor de l’adaptació peruana,  

Jesús Sapallanay, per respectar i tenir en compte la seva opinió respecte l’adaptació 

d’aquests.  

 

Resultats 

S’obté com a resultat la creació d’un instrument per la mesura del pensament crític a la 

població catalana entre 14 i 17 anys. Aquest es tracta d’un test psicomètric de diagnòstic 

d’execució màxima en el qual la modalitat d’aplicació és a través de l’ordinador, és a dir 

computeritzat (Salamó, A. 2018).   

En el següent enllaç es pot accedir al test i aquest seria el format d’aplicació: 

https://forms.gle/vuvkc5i2fbmBrgAQ7.  

En l’apartat d’annexos s’adjunta el test (annex 4, de la pàgina 10 a la pàgina 15 dels 

annexos).  

Com es pot observar, el test tracta de quatre apartats:  

 

https://forms.gle/vuvkc5i2fbmBrgAQ7
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1. El primer apartat són preguntes relacionades amb les dades personals. Per obtenir 

un bon anàlisis de la mostra seleccionada, es pregunta el gènere en el qual 

s’identifiquen, l’edat, la província i la zona territorial.  

Els altres tres apartats següents són els tres textos seleccionats:  

2. El primer text tracta sobre una modificació d’una llei sobre el reconeixement de 

les unions civils i el dret a l’adopció de les parelles del mateix sexe extret del 

portal jurídic de la Generalitat de Catalunya.  

La font d’aquest text és: portaljuridic.gencat.cat. 

3. El segon, agafa els mateixos criteris que el test peruà, és a dir, tracta sobre la 

contaminació i l’efecte dels humans sobre una zona territorial concreta, en aquest 

cas de l’albufera de València.  

La font d’aquest text és: cat.elpais.com. 

4. Per últim, el tercer text és una comprensió lectora per alumnes de 3r i 4t d’ESO 

que tracta sobre un tema de gran importància en l’actualitat, el reciclatge.  

La font d’aquest text és: Comprensió lectora. Sentillana Educación, S.L. Natura 

i aventura, núm. 13 (adaptació). 

Com es pot observar i respecte al que s’ha explicat anteriorment, aquests tres textos són 

adaptats a la població catalana, per tant estan escrits en llengua catalana i contextualitzats 

en el territori català. Es calcula que el temps d’aplicació del test és entre 30 i 45 minuts.  

Amb aquests tres textos es pretén avaluar les quatre competències mencionades 

anteriorment i relacionades amb el pensament crític, a continuació s’expliquen els ítems 

seleccionats així com dins de quina competència estan i com s’avaluen.  
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DIMENSIÓ INDICADORS Nº 

ÍTEM 

ÍTEM PUNTUACIÓ 

ÍTEM 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 

 

 

 

 

ANALITZAR 

INFORMACIÓ 

Identificar les idees 

principals en el text 

 

1 

En la lectura anterior, la idea principal del text 

és.  

(Resposta tancada tipus test) 

 

2 punts 

 

 

 

 

 

10 punts 

Identificar la situació 

problemàtica del cas 

 

2 

La situació problemàtica resolta en la 

modificació de la llei del 10/1998 segons la 

lectura és.  

(Resposta tancada tipus test) 

 

2 punts 

Reconèixer els 

subjectes involucrats 

en el cas i les seves 

accions 

 

5 

En les següents preguntes es mencionen els 

principals fets del problema de l’Albufera de 

València, escriu en cadascuna els subjectes 

responsables de les accions. 

 

3 punts 

Determinar les causes 

i les conseqüències del 

problema plantejat en 

el cas 

 

8 

Identifica tres causes principals i tres 

conseqüències dels efectes de no reciclar.  

 

3 punts 

              Taula 8. Descripció ítems anàlisis de la informació 

 

 

DIMENSIÓ 

 

 

INDICADORS 

 

Nº 

ÍTEM 

 

 

ÍTEM 

 

PUNTUACIÓ 

ÍTEM 

 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 

 

 

 

INFERIR 

CONSEQÜÈNCIES 

 

Deduir conseqüències i 

implicacions 

 

3 

Que passaria si els drets emprats actualment 

respecte a la unió civil i l’adopció no fossin 

aplicats a tots per igual? Menciona un efecte. 

 

2 punts 

 

 

 

 

 

10 punts 

 

Establir coherència 

entre les conseqüències 

i els subjectes implicats 

 

 

6 

Que passaria amb les espècies presents en el 

llac de l’Albufera de València si les autoritats 

no prenen mesures per frenar l’impacte 

negatiu dels subjectes involucrats en el 

problema? Menciona un efecte.  

 

 

4 punts 

 

Plantejar 

conseqüències amb  

relació a la informació 

analitzada 

 

10 

Si les autoritats no fan més accions per reduir 

la quantitat de residus a Catalunya que pot 

passar? Menciona un efecte.  

 

4 punts 

                Taula 9. Descripció ítems inferir conseqüències 
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                 Taula 10. Descripció ítems proposar alternatives de solució 

               Taula 11. Descripció ítems argumentar posició 

 

 

DIMENSIÓ 

 

 

INDICADORS 

 

Nº 

ÍTEM 

 

 

ÍTEM 

 

PUNTUACIÓ 

ÍTEM 

 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 

 

 

 

PROPOSAR 

ALTERNATIVES 

DE SOLUCIÓ 

 

Establir 

coherència entre 

les alternatives 

de solució i el 

problema 

 

4 

Si tinguessis un familiar a qui se li hagués negat el 

dret a formar una família abans de la reforma de 

l’article, què hauries fet per fer valer els seus 

drets? 

 

3 punts 

 

 

 

 

10 punts Crear 

alternatives 

possibles de 

realitzar 

 

9 

Com assenyala la lectura encara produïm una 

quantitat molt elevada de residus. Des del teu rol 

d’estudiant, què proposes per superar el 

problema? Menciona una proposta de solució.  

 

4 punts 

Involucrar 

l’entorn proper 

en les 

alternatives 

 

7 

Que pots fer perquè es redueixi la caça d’aus 

aquàtiques? A qui demanaries ajuda en la teva 

acció? Menciona una acció.  

 

3 punts 

 

 

DIMENSIÓ 

 

 

INDICADORS 

 

Nº 

ÍTEM 

 

 

ÍTEM 

 

PUNTUACIÓ 

ÍTEM 

 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 

 

 

 

ARGUMENTAR 

POSICIÓ 

Assumir posició a 

favor o en contra 

en relació amb  

un tema 

 

11 

És necessària una llei més estricta contra els 

residus? Per què? 

 

2 punts 

 

 

 

 

 

10 punts 

 

Exposar les raons 

de la posició 

assumida 

 

 

12 

Si la teva resposta en la pregunta 11 ha sigut 

afirmativa, menciona 4 raons per les quals estàs 

d’acord amb la proposta d’una llei més estricta 

contra els residus a Catalunya. Si la teva resposta 

en la pregunta 11 ha sigut negativa, menciona 4 

raons per les quals no estàs d’acord amb una llei 

contra els residus a Catalunya.  

 

 

4 punts 

Sustentar idees i 

conclusions 

exposades 

 

13 

En què t’has basat per respondre les preguntes 11 

i 12?  

 

4 punts 
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Com es pot observar en les taules descriptives, cada dimensió del pensament crític conté 

tres o quatre indicadors els quals es relacionen directament amb un ítem, aquests es troben 

distribuïts en els tres textos de la prova. En relació amb l’avaluació dels ítems i les 

competències, la puntuació total dins de cada categoria és de 10 punts, els quals es 

reparteixen entre quatre ítems en la primera categoria i en tres ítems en les altres. Així 

cada un té un sistema d’avaluació diferent, segons si són preguntes de resposta tancada o 

oberta i dins aquestes si el participant respon amb arguments, sense aquests i la manera 

d’argumentar. La puntuació total de la prova és de 40 punts.  

Per saber amb exactitud les puntuacions i les característiques de cada categoria s’adjunta 

en l’apartat d’annexos la rúbrica corresponent on s’especifica que es té en compte en cada 

puntuació (annex 5, de la pàgina 16 a la pàgina 18 de l’apartat d’annexos).  

 

6. Conclusions  

Amb la realització d’aquest treball de final de grau es poden extreure dues idees 

principals. 

Per una banda, i en referència al marc conceptual, es pot concloure l’interès creixent per 

fomentar el pensament crític en l’aula, així com les competències emocionals. A 

diferència d’èpoques anteriors hi ha un canvi en relació amb les estratègies 

d’aprenentatge, fomentant el pensament crític en el dia a dia dels adolescents per 

aconseguir formar pensadors crítics en un futur. Altrament, també es pot entreveure la 

possible relació que existeix entre aquest pensament i les competències emocionals, 

fenomen avaluat en el treball a partir de l’instrument TMMS-24. Amb aquest instrument 

hem pogut avaluar quatre competències emocionals, en les quals la mostra ha obtingut en 

general unes puntuacions adequades. Ara bé, es pot observar una tendència a la baixa en 

algunes competències emocionals, sobretot es destaca el dèficit en la categoria de 

reparació emocional en homes i en la claredat emocional en el cas de les dones. Així 

doncs, es destaquen també algunes diferències significatives pel que fa a el gènere, ara 

bé, no es poden extreure conclusions respecte aquest aspecte a causa del biaix de la mostra 

i la dimensió d’aquesta.  
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Tanmateix, la relació que s’entreveu en el marc teòric respecte el pensament crític i les 

competències emocionals no es pot acabar de confirmar en el treball realitzat a causa de 

la falta d’instruments que avaluen el pensament crític en la població espanyola. Per aquest 

motiu no s’han pogut obtenir les conclusions desitjades així com tampoc els objectius 

principals i la hipòtesi metodològica.  

Per altra banda, el treball en qüestió s’ha pogut reorientar i s’ha optat per la creació d’un 

test per la mesura del pensament crític en la població catalana. Es tracta d’un instrument 

innovador per la falta d’aquest tipus d’instruments en la població espanyola i 

concretament catalana. L’instrument obtingut és un test que conté tretze ítems relacionats 

amb quatre habilitats associades al pensament crític. En l’avaluació d’aquest obtindrem 

una puntuació específica per cada habilitat i una general en relació amb el pensament 

crític. El test en qüestió és una adaptació del PENCRISAL i agafa com a base una 

adaptació d’aquest en la població peruana, validada pels mateixos autors que el test 

principal. En l’adaptació realitzada en el present treball faltaria la validació d’aquest test, 

procés explicat i detallat anteriorment. Amb aquest procés asseguraríem que l’instrument 

en qüestió mesura realment el que ha de mesurar, és a dir, el pensament crític.   

La creació d’aquesta proposta d’adaptació del test m’ha permès entendre el procediment 

que se segueix per la construcció dels diferents ítems de les proves d’avaluació així com 

entendre que hi ha darrere de cada ítem. Altrament, tot aquest procés m’ha permès 

adquirir un nivell de comprensió alt del pensament crític i de les seves habilitats.  

A tall de conclusió, és interessant destacar les competències assolides durant la realització 

del treball. M’agradaria remarcar l’adquisició d’aquestes competències en tres àmbits: En 

l’àmbit acadèmic, fent referència a aquelles habilitats associades amb el coneixement 

obtingut així com la síntesi de tots els  aprenentatges obtinguts al llarg de la carrera 

universitària i la integració d’aquests en un sol treball. En l’àmbit professional 

m’agradaria destacar l’elaboració del test, ja que m’ha permès adquirir un coneixement 

nou així com tècniques per poder crear i adaptar un test. Per últim, en l’àmbit personal és 

interessant comentar les competències relacionades amb l’adaptació al moment actual i 

els canvis que això ha suposat en el treball, així com l’adquisició de totes aquelles 

competències relacionades amb la creació d’un treball de final de grau, com ara, adquirir 

un cert grau d’autonomia, organització, flexibilitat, comunicació amb les persones 

implicades en el treball, comprensió del llenguatge específic de la matèria, cerca de 

bibliografia, creativitat i gestió del temps.   
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7. Limitacions 

La principal limitació trobada en la realització del treball ha sigut la falta d’instruments 

relacionats amb la variable pensament crític. Després d’una llarga cerca tant física com 

electrònica, l’únic test validat en la població espanyola respecte a aquesta habilitat era el 

PENCRISAL, ara bé, l’accessibilitat en aquest era limitat i per problemes burocràtics 

agreujats per la situació actual va fer que no es pogués obtenir aquest instrument, per la 

qual cosa, es va optar per reorientar el treball.  

Dit això m’agradaria reflexionar sobre la gran contradicció que representa la falta 

d’instruments per avaluar el pensament crític. Malgrat la importància que se li està donant 

actualment en aquest tipus de pensament i el seu auge en l’àmbit educatiu, els instruments 

que avaluen aquesta categoria són mínims, sense tenir en compte la dificultat que existeix 

en poder accedir a l’únic test validat en població espanyola. Així doncs, crec que tenir en 

compte aquesta reflexió pot ser interessant per properes recerques en l’àmbit.  

Altrament, una altra limitació que ha sorgit en el transcurs de l’estudi ha sigut la cerca de 

la mostra, ja que la situació actual, com bé s’ha explicat en l’apartat de participants, ha 

dificultat la cerca d’adolescents disponibles a qui passar els dos tests.  

8. Orientacions futures 

Després de la realització del present treball i la creació de l’instrument de mesura del 

pensament crític adaptat a la població catalana seria interessant poder validar la prova 

seguint els passos de validació anteriorment comentats. Un cop validat el test podria ser 

d’interès fer la comparació presentada en el treball, és a dir, passar aquest test validat en 

la mostra obtinguda i comparar els resultats aconseguits dels dos instruments de mesura 

i així poder fer les proves estadístiques corresponents. En aquesta comparativa s’hauria 

de fer una correlació de Pearson, i així validar o no la hipòtesi metodològica establerta 

anteriorment. Altrament, si hi hagués dificultats en la mostra en qüestió, es podria passar 

els dos tests de nou a una nova mostra d’estudi. Amb tot això podríem concloure si les 

competències emocionals estan o no relacionades amb habilitats del pensament crític.  

 

Una altra línia futura podria ser explorar detalladament les diferències en les puntuacions 

de les diverses competències emocionals entre homes i dones, o altrament en nois i noies 

adolescents. Seguint aquesta línia es podria explorar detalladament com els elements 

associats en el gènere poden tenir a veure en aquestes diferències.  
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Annex 1. Resultats TMMS-24 

SUBJECTE GÈNERE EDAT ATENCIÓ A LES 

EMOCIONS 

CLAREDAT 

EMOCIONAL 

REPARACIÓ 

EMOCIONAL 

1 H 15 18 28 21 

2 H 16 26 25 25 

3 H 15 26 31 18 

4 H 16 31 22 20 

5 H 15 24 14 24 

6 H 15 27 28 23 

7 D 15 28 26 34 

8 D 16 31 23 34 

9 D 15 29 22 22 

10 D 15 25 22 24 

11 D 16 28 20 29 

12 D 15 23 22 20 

13 D 15 37 16 20 

14 D 15 27 13 26 

15 D 15 26 25 25 

16 D 16 15 22 24 

17 D 15 14 28 29 

18 D 15 18 16 30 

19 D 15 32 18 25 

20 D 15 23 18 17 

21 D 15 32 27 31 

22 D 16 35 16 20 

23 D 15 29 37 28 

24 D 16 16 20 32 

TOTAL   620 539 601 

Taula 5. Resultats obtinguts del TMMS-24 
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Annex 2. Prueba para pensamiento crítico 
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Annex 3. Avaluació de la prueba para pensamiento critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TFG 9 Mireia Nadal Barret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TFG 10 Mireia Nadal Barret 

 

Annex 4. Test construït: Prova per avaluar el Pensament Crític 

També s’adjunta el link: https://forms.gle/vuvkc5i2fbmBrgAQ7 
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Annex 5. Test construït: Rúbrica d’avaluació 
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