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En si, l'homosexualitat està tan limitada com l'heterosexualitat:  

l'ideal seria ser capaç d'estimar a una dona o a un home,  

a qualsevol ésser humà, sense sentir por, inhibició o obligació.  

(Simone de Beauvoir) 
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Resum   

El present treball mostra un estudi per enquesta, amb caràcter correlacional i transversal 

en què, l’objectiu principal és provar si existeix algun tipus de relació entre la satisfacció 

marital i el grau de feminitat i masculinitat d’una mostra de 31 dones lesbianes. Els 

instruments de recollida de dades són el Open Sex Role Inventory i l’Escala 

d’Ajustament Marital de Locke i Wallace (1956). Els resultats obtinguts mostren que el 

93,5% de dones lesbianes estan ajustades en termes d’ajustament marital i que la 

majoria es mostren com dones femenines, tot i que també hi ha d’andrògines i 

indiferenciades. Tot i els resultats, no s’observa cap relació aparent entre les variables 

fet que porta a l’aparició de futures línies d’investigació.  

 

Paraules clau: Lesbianes, Satisfacció marital, Masculinitat, Feminitat, estereotips de 

gènere.  

Abstract 

The present work shows a study by survey, with character correlational and transversal 

at what, the principal aim is to prove if it exists some type of relation among the marital 

satisfaction and the grade of femininity and masculinity of a sample of 31 lesbian women. 

The instruments of collection of data are the Open Sex Role Inventory and the Locke 

and Wallace Marital Adjustment Test (1956). The results obtained show that the 93,5% 

of lesbian women are adjusted at terms of marital adjustment and that most show like 

feminine women, although there are also androgynous and undifferentiated women. In 

spite of results, does not observe any apparent relation among the variables but it is a 

way to show the possible emergence of future lines of investigation. 

Key words: lesbians, marital adjustment, masculinity, feminity, gender stereotypes.  
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1. Introducció  

“I si les dues sou dones, quina és la que fa d’home?” crec que si preguntés a les dones 

lesbianes quantes vegades, des de que van sortir de l’armari i van començar una relació, 

han sentit aquesta pregunta, la majoria respondria que moltes.  

El primer cop que vaig sentir aquesta qüestió, pensava que era un problema de la 

persona que em preguntava, però veient que no és només una sola persona que ho 

demana, i que inclús la gent que no té cap prejudici cap al col·lectiu de gais i lesbianes 

ho demana constantment, vaig pensar que podria tractar-se d’un problema de la 

societat, la necessitat constant de que en totes les formes de relació sentimental s’ha 

de posicionar necessàriament als dos individus dins de l'esquema dicotòmic definit pel 

sistema de gèneres implícit en les relacions heterosexuals: si una dona inicia una relació 

sentimental amb una altra dona, una d’elles ha de ser la dona (la femenina) i l’altra 

l’home (la masculina) i exercir els seus respectius rols (Ortiz, 2003), responsabilitat de 

la societat hetero-patriarcal en la que estem immersos i de que els homosexuals, tal com 

afirma Ortiz (2003) transgredeixen els estereotips de gènere i segurament també 

l’heteronormativitat.  

Davant dels esforços de les dones lesbianes per intentar donar resposta a la famosa 

pregunta és habitual que l’altra persona contesti “però sempre, una de les dues és més 

masculina que l’altra... ”. Arribat a aquest punt em vaig plantejar la pregunta de: Com 

ens percebem les dones lesbianes a nosaltres mateixes? Ens veiem masculines com 

pot pensar la societat o és la societat que ens masculinitza?  

Al iniciar els meus estudis en Psicologia, anar avançant pels cursos i estudiant diferents 

assignatures, vaig pensar que podria resultar interessant intentar respondre a la famosa 

pregunta esbrinant una vesant científica que mostrés quin és el nivell de masculinitat i 

feminitat de les dones lesbianes, com es poden categoritzar i si el fet de ser 

autopercebudes com femenines o andrògines afavoreix la sensació de satisfacció 

matrimonial, en el cas del present treball, satisfacció marital.  

Així doncs, l’objectiu principal del present treball és analitzar la relació entre els nivell de 

masculinitat i feminitat d’un individu i el grau d’ajustament marital en la seva relació 

sentimental actual.  

Per dur a terme aquest objectiu,  el treball estarà dividit en dos grans blocs:  

El marc teòric, on s’explicarà que són els estereotips i els estereotips de gènere,  es 

parlarà també de la masculinitat i la feminitat en termes generals, de quins models de 
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representació de masculinitat i feminitat hi ha, de la relació entre els estereotips de 

gènere i la homosexualitat i, per últim, què és l’ajustament marital i la seva manifestació 

en les parelles homosexuals.  

I la part pràctica, on es descriuran els objectius del treball i les hipòtesis i preguntes 

d’investigació, i es definirà la metodologia emprada per dur a terme la recerca, 

s’anomenarà el tipus d’estudi, es descriuran les característiques generals de la mostra, 

quins instruments s’han utilitzat per recollir les dades i de quina manera s’ha dut a terme 

aquest procés, els aspectes ètics implicats en la realització de la pràctica. I, per últim, 

s’analitzaran els resultats obtinguts i s’exposaran les conclusions que se’n deriven.  
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2. Els estereotips  

 Segons Cook i Cusack (2010), un estereotip és una visió generalitzada o una 

preconcepció sobre els atributs o característiques dels membres d'un grup en particular 

o sobre els rols que tals membres han de complir. Segons aquesta definició, els 

estereotips consideren que totes les persones, membres d'un cert grup social, 

posseeixen atributs o característiques particulars o tenen rols específics. Per a qualificar 

una generalització com un estereotip, no importa si aquests atributs o característiques 

són o no comunes a les persones que conformen el grup o si els seus membres de fet, 

posseeixen o no aquests rols. L'element clau és que, en tant es considera que el grup 

específic posseeix aquests atributs o característiques o compleix amb aquests rols, es 

creu que una persona, pel sol fet de pertànyer a ell, actuarà de conformitat amb la visió 

generalitzada o preconcepció existent sobre el mateix. 

Des d'aquest punt de vista, els éssers humans no veiem el "món exterior" tal com és; 

per contra, preconcebem "imatges mentals", o estereotips, en els quals ens basem per 

a donar-li significat al món que percebem (Cook i Cusack, 2010). Aquesta definició porta 

a pensar que les persones no veuen el món exterior objectivament sinó que està 

condicionat per les creences de cada individu i idees preconcebudes que doten de 

significat el món que percebem, és a dir, els estereotips ens ajuden a entendre, 

simplificar i processar els infinitament variables atributs, característiques i rols individuals 

del món en què vivim. Així, les persones poden ser categoritzades o estereotipades amb 

base en diversos criteris tals com el seu gènere, pigmentació de la pell, edat, idioma, 

religió, orientació sexual i origen racial o ètnic (Cook i Cusack, 2010). 

Tot i això, com contemplen Cook i Cusack (2010) s’ha de considerar que un estereotip 

no sempre comporta una connotació negativa, moltes generalitzacions no comporten 

connotacions negatives i tot i així, constitueixen estereotips. No obstant això, a pesar de 

que una connotació negativa no és necessària per que una generalització sigui un 

estereotip, molts estereotips comporten aquesta classe de connotacions.  

2.1. Els estereotips de gènere  

Els estereotips de gènere es refereixen a la construcció social i cultural d'homes i dones, 

per raó de les seves diferents funcions físiques, biològiques, sexuals i socials. Més 

àmpliament, poden pensar-se com les "convencions que sostenen la pràctica social del 

gènere". "Estereotip de gènere" és un terme general que es refereix a "un grup 

estructurat de creences sobre els atributs personals de dones i homes". Aquestes 

creences poden implicar una varietat de components incloent característiques de la 
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personalitat, comportaments i rols, característiques físiques i aparença o ocupacions i 

presumpcions sobre l'orientació sexual. Un estereotip personal reflecteix les creences 

pròpies d'un individu sobre un grup objecte o sobre el subjecte de l'estereotip, mentre 

que un estereotip cultural o col·lectiu reflecteix una creença àmpliament compartida 

sobre un grup objecte o sobre el subjecte d'un estereotip. Els components dels 

estereotips de gènere evolucionen i varien d'acord amb els diferents contextos (Cook i 

Cusack, 20010). 

Segons Cook i Cusack (2010), entendre els estereotips de gènere ajuda a tenir més 

claredat sobre els diferents components del gènere als quals es refereixen les 

generalitzacions estereotípiques. Per exemple, els estereotips de gènere poden referir-

se a les capacitats intel·lectuals o cognitives, a un perfil psicològic o a diferències 

biològiques que faran innecessària qualsevol consideració dels atributs o 

característiques de certes persones en aquests tres aspectes. 

El gènere està al centre de la comprensió dels "estereotips de gènere". El significat del 

terme "gènere" és fluid, el seu ús és ambigu i varia d'acord amb les ideologies sobre el 

rol i comportament apropiat de les dones en la societat. El significat del gènere canvia 

amb el temps, segons els diferents països i cultures, els òrgans decisoris i segons el 

jutge o la jutgessa. El sexe biològic és "la matèria primera que les cultures modelen per 

a formar els gèneres i les sexualitats". Algunes tractadistes usen els termes "sexe" i 

"gènere" indistintament perquè volen "desautoritzar la idea que alguna d'aquestes 

categories és natural i per tant, immutable". Les distincions entre homes i dones, ja 

siguin basades en la construcció del sexe o el gènere, canvien amb el temps i per tant, 

no estan subjectes a la immutabilitat del sexe en el sentit biològic del terme (Cook i 

Cusack, 2010). 

El gènere pot descriure un sentit d'identitat, construint "les característiques dels 

individus, els significats de les diferències sexuals arrelades en els cossos, ments i 

identitats". Donada la complexitat, variabilitat i naturalesa multidimensional del gènere, 

el concepte d'"identitats condicionades pel gènere" pot ser més apropiat: "No només hi 

ha nombroses formes d'identitat explícitament relacionades amb el gènere com per 

exemple dona, feminista o Barbie, sinó que el gènere infon i influència moltes altres 

identitats, incloent-hi aquelles d'ètnia, classe i ofici" (Cook i Cusack, 2010). 

Segons Cook i Cusack (2010) les identitats condicionades pel gènere generalment es 

pensen en termes del que significa ser femení o masculí. La masculinitat i la feminitat 

varien d'acord amb el temps i el lloc. Això es deu en part, al fet que les persones no 
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comparteixen els mateixos significats d'aquests termes perquè "les diferents esferes de 

la vida condicionades pel gènere, tals com els trets de la personalitat, els atributs físics, 

els interessos recreatius i les preferències ocupacionals, tenen diferents històries en el 

seu desenvolupament i complexes interaccions". 

Segons Sau (2004), el gènere, psicològicament parlant, té les següents característiques:  

 Només hi ha dos gèneres, tants com sexes, en una espècie, la humana, que es 

defineix com sexuada des del punt de vista de la reproducció.  

 Els gèneres estan jerarquitzats. El masculí és el dominant i el femení el 

subordinat, és el masculí el que ha de diferenciar-se del femení per a que es 

mantingui la relació de poder.  

 L’estructura dels gèneres és invariable en el temps i en l’espai, és a dir, que les 

característiques que els diferencien es mantenen constants tot i els canvis, 

variacions, permutacions, etc., que hi hagi a curt, mitja i llarg termini. El que es 

manté inamovible és que la diferencia roman, i amb ella la jerarquització 

anteriorment expressada.  

 El gènere és, a més a més, vinculant. Ambdós gèneres son simètrics antitètics 

en la mesura que el masculí depèn del femení i a la inversa. Aquesta última 

característica, s’està trencant actualment a partir dels canvis experimentats per 

les dones.    

El Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (d'ara endavant, "Comitè" 

o "Comitè de la CEDAW"), establert per la CEDAW per a monitorar la seva 

implementació i citat per Cook i Cusack (2010), va adoptar la definició de gènere que es 

refereix a les diferències socials i culturals que es construeixen els homes i les dones. 

Segons aquesta definició, el terme es refereix als significats socials causat per les 

diferències biològiques (sexe de l’individu). És una construcció ideològica i cultural que 

no obstant això també es reprodueix en el camp de les pràctiques materials i que al seu 

torn influencia els resultats d'aquestes. Afecta la distribució de recursos, la riquesa, el 

treball, el poder polític i de decisió i el gaudir dels drets i titularitats tant a l'interior de la 

família com en la vida pública. Aquesta definició afegeix que el gènere es diposita 

socialment i, en aquest sentit és similar a la raça, la classe, l'ètnia, la sexualitat i l'edat. 

Ens ajuda a entendre la construcció social de les identitats de gènere i l'estructura 

desigual del poder que es troba per sota de la relació entre ambdós sexes. 

Una característica particular dels estereotips de gènere és que són resilients; són 

dominants i persistents. Són dominants socialment quan s'articulen a través dels sectors 
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socials i les cultures i són socialment persistents quan s'articulen al llarg del temps. Les 

condicions perquè hi hagi lloc a l'estratificació i subordinació social de les dones 

existeixen quan les pràctiques que inclouen els estereotips són socialment dominants i 

persistents (Cook i Cusack, 2010). 

I què és el que ens identifica com a homes o dones socialment parlant? La identitat de 

gènere.  

Segons Lamas (1996), la identitat de gènere s’estableix aproximadament entre els dos 

i els tres anys d’edat i és anterior al coneixement de la diferència anatòmica entre 

ambdós sexes. Des d’aquesta identitat, l’individu estructura la seva experiència vital; el 

gènere al qual pertany fa que s’identifiqui en totes les seves manifestacions: sentiment 

o actituds de “nen” o “nena”, conductes, jocs, entre d’altres. Després d’establir-se la 

identitat de gènere, és a dir, quan un nen o nena saben i assumeixen la seva pertinença 

al grup masculí o femení, aquesta es transforma en un sedàs pel qual passen totes les 

seves experiències. Un cop assumida la identitat de gènere, és quasi impossible 

canviar-la (Lamas, 1996).  

Però què entenem per masculinitat i feminitat? Al següent apartat s’explicarà què és la 

feminitat i la masculinitat i quins són els seus models de representació.  

2.2. Masculinitat i Feminitat 

Les primeres escales aparegudes en el camp de la psicologia per mesurar els nivells de 

masculinitat i feminitat, es desenvolupen entre les dècades dels anys trenta i quaranta.  

Segons Barberà (2004), cada una d’elles presenta especificitats però totes 

comparteixen com a criteri comú el fet de que la pertinença d’una conducta, un tret o 

una habilitat a masculinitat o feminitat derivava exclusivament de la proporció de 

respostes emeses per homes i dones.  

A partir d’aquest moment i després de rebre crítiques sobre la mirada en que s’enfocava 

l’estudi de la masculinitat i la feminitat, es va decidir dirigir la mirada cap a la recerca de 

perfils masculins i femenins més coherents i menys aleatoris que el simple fet de que 

siguin més homes que dones o viceversa els que els triïn  (Barberà, 2004).  

Segons Rosenkrantz, Vogel, Bee, Broverman y Broverman (1968) citats per Barberà 

(2004), es van obtenir dos conjunts d’agrupaments, ben delimitats, corresponents a 

estereotips masculins i femenins. Els primers es corresponien amb valor agents-

instrumentals, i els segons feien referència a trets més comunals o expressius. La sèrie 

de característiques estereotipadament masculines i femenines resulten notòriament 
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diferenciades entre sí. Mentre que tots els tret masculins ens remeten a característiques 

individuals d’acció, els femenins es basen en la interacció social.  

Les creences estereotipades referides a trets de personalitat han sigut ratificades tant 

en les descripcions que s’estableixen sobre els altres com en les autodescripcions que 

sones i homes fan de sí mateixos. Per regla general, quan una dona es descriu 

acostuma a ressaltar més trets estereotipadament femenins que masculins, mentre que 

en les autodescripcions dels homes sol passar el contrari.  

D’aquesta manera, als anys vuitanta es va fer més extensa la crítica de que tan sols els 

trets de personalitat siguin els principals factors que es mesuren per determinar el nivell 

de masculinitat i feminitat en un individu. Les creences estereotipades de gènere son 

més variades i inclouen, a més de factors estables, altres referits a rols de gènere, 

característiques físiques i destreses cognitives (Barberà, 2004).  
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L’autora utilitza a mode d’exemple la següent taula (vegeu figura 1) extreta de 

l’Encyclopedia of Women and Gender. Sex Similarities and differences and the impact 

of society on gender (Kite, 2001).  

 Trets Rols  Trets físics Destreses cognitives  

Estereotip 

masculí  

Actiu  
Decidit  
Competitiu  
Superioritat  
Independent  
Persistent  
Segur de si  
Fortalesa 
psíquica  
 

Control econòmic  
Cap de família  
Proveïdor de 
finances  
Líder  
Bricolatge  
Iniciativa sexual  
Agrada esport TV  

Atlètic  
Moreno  
Espatlles 
amples  
Corpulent  
Muscular  
Força física  
Vigor físic  
Dur  
Alt  

Analític  
Exacte  
Pensament abstracte  
Destreses 
numèriques  
Capacitat per resoldre 
problemes  
Raonament 
matemàtic  
Destreses 
quantitatives  

Estereotip 

femení  

Dedicació als 
altres  
Emotiu  
Amabilitat  
Conscient dels 
sentiments 
dels altres  
Comprensiu  
Càlid  
Educat  

Cuina 
habitualment  
Fa la compra de 
casa  
S’encarrega de la 
roba  
S’interessa per la 
moda  
Font de suport 
emocional  
S’ocupa dels 
nens  
Atén la casa  

Bellesa  
Ser “mono” 
Elegant  
Vistos  
Graciós  
Petit  
Bonic  
Sexy  
Veu suau  

Artístic 
Creatiu  
Expressiu  
Imaginatiu  
Intuïtiu  
Perceptiu  
Tacte  
Destreses verbals  

Figura 1. Barberà (2004). 

Barberà observa que la diversitat de contingut que s'ofereix en aquesta taula, es pot 

afirmar que la idea de feminitat es vincula amb els trets de dolçor i comprensió, però 

també amb portar la direcció en les tasques domèstiques, amb tenir trets físics suaus, 

amb aficions tals com sortir de compres i amb destreses cognitives de tipus verbal, 

expressiu o artístic. També s'han analitzat diferències en les creences estereotipades 

respecte a l'expressió de la emocionalitat. Mentre l'expressió d'emocions tals com «la 

ràbia» o «l'orgull» s'associa amb masculinitat, una gran majoria d'expressions 

emocionals comunes, tals com felicitat, culpa, por, amor o preocupació, es vincula més 

amb feminitat. 
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2.2.1. Models de representació de masculinitat i feminitat  

Segons afirmà Barberà (2004), des del camp de la psicologia s’intenta estudiar la relació 

de dependència i independència entre els continguts de la masculinitat i la feminitat amb 

la finalitat d’establir si les característiques que configuren aquests dos constructes es 

relacionaven com parells oposats, amb factors relacionats o amb dimensions totalment 

oposades entre sí. Els dos principals models que han sorgit a ran d’aquests estudis i 

que millor s’han establert són:  

 El model de congruència, també conegut com model clàssic, unidimensional o 

bipolar, desenvolupar per la psicologia entorn als anys 40.  

 El model androgin o bidimensional que es configura a mitjans de la dècada dels 

anys 70.   

Model de la congruència  

El criteri bàsic d’aquest model situa el gènere com una única dimensió en la qual els dos 

pols oposat se situen la masculinitat i la feminitat (vegeu figura 2).  

 

Figura 2. Barberà (2004).  

Classificar una persona com molt masculina significava, segons aquesta representació, 

reconèixer alhora la seva falta de feminitat. D’aquí derivava el desig de que els homes 

fossin molt masculins i les dones molt femenines. La conceptuació de masculinitat i 

feminitat en polaritat oposades generava una altra conseqüència important referida al 

contingut dels estereotips de gènere, com era el fet de que si per exemple ser molt actiu 

es considerava un tret masculí, la passivitat era l’equivalent femení (Barberà, 2004), és 

a dir que si un tret era atribuït a un dels dos gèneres, automàticament el contrari era 

atribuït a l’altre.  

 

 



16 
 

El model Androgin 

El model androgin o bidimensional, pel contrari, assumeix una relació d’independència 

entre els continguts de masculinitat i feminitat, de manera que si un tret es considera en 

un dels dos gèneres, això no significa que els oposats hagin de ser característiques 

relacionades amb el gènere oposat.  

 

Figura 3. Barberà (2004).   

La independència en la representació de masculinitat i feminitat va possibilitar, al seu 

torn, la incorporació de l'androgínia psicològica (vegeu figura 3), concepte que va 

aconseguir una enorme popularitat durant la dècada dels vuitanta. En Psicologia es 

considerava que una persona era andrògina quan desenvolupava, al mateix temps, 

característiques estereotipadament masculines i femenines. Ser androgin es va 

convertir així en una cosa desitjable tant per a les dones com per als homes, ja que 

significava el desenvolupament de característiques masculines i femenines, sent totes 

elles desitjables per a qualsevol persona. No obstant això, el reconeixement de la 

desitjabilitat social dels trets masculins i femenins no significa, de cap manera, que els 

uns i els altres actuïn de forma semblant sobre el desenvolupament personal. Per 

exemple, tan desitjable pot ser la independència com mostrar una conducta de suport, 

però sens dubte cadascuna d'aquestes característiques fomentarà personalitats ben 

diferents. La confluència de totes dues en una mateixa persona es considerava positiva 

en la mesura en què possibilitava majors recursos psíquics per a afrontar la complexitat 
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i diversitat d'exigències de l'entorn (Barberà, 2004). A la següent taula (vegeu figura 4) 

trobem sintetitzades les principals característiques dels dos models.  

MODEL BIPOLAR (de la congruència) MODEL BIDIMENSIONAL (androgin) 

 Domini anterior a la dècada dels 

70.  

 Concep el contingut de 

masculinitat i feminitat com pols 

oposats.  

 Els qüestionaris que se’n deriven 

obtenen una única puntuació de 

gènere. Amb una mesura la 

persona se situa en el contínuum 

de la dimensió entre dos extrems.  

 Els conceptes home/dona 

(biològic) i masculí/femení 

(psicològic) son diferents, però 

l’ideal és que els homes 

desenvolupin característiques 

masculines i les dones femenines. 

El contrari significa homes 

efeminats i dones 

masculinitzades.  

 Es desenvolupa a mitjans dels 

anys 70 i aconsegueix força 

popularitat durant la dècada dels 

80, inclús fora de la psicologia.  

 Masculinitat i feminitat es 

consideren dimensions 

independents.  

 Per avaluar el nivell de 

masculinitat i feminitat fan falta 

dos puntuacions, fet que 

possibilita la incorporació del 

concepte androgínia psicològica.  

 Es considera que l’androgínia era 

positiva en la mesura en que 

desenvolupar trets masculins i 

femenins al mateix temps 

preparava millor a les persones 

per afrontar la complexitat de 

l’entorn.  

 El contingut de masculinitat i 

feminitat només inclou trets de 

personalitat.   

Figura 4. Barberà (2004).   

Teoria de l’esquema de gènere de Sandra Bem  

La teoria, proposada per Bem, afirma que els nens es socialitzen en els seus rols de 

gènere quan desenvolupen una xarxa d’informació, mentalment organitzada, sobre el 

que significa ser home o dona en una determinada cultura (E. Papalia i Martorell, 2015).  

Segons afirmen E. Papalia i Martorell (2015) es tracta doncs, d’una teoria d’enfocament 

cognoscitiu que diu que els nens extrauen del seu ambient coneixement sobre el gènere 

abans de presentar conducta tipificada pel gènere. La teoria dona molta importància a 

la influència de la cultura. Un cop que els nens saben quin és el seu sexe, desenvolupen 
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un concepte del que significa ser home o dona a la seva cultura. Els nens harmonitzen 

després la seva conducta a la visió de la seva cultura del que “se suposa” que han de 

ser i fer els nens i les nenes (Bem, 1993; Martin et al., 2002).  

Les autores afirmen que d’acord amb aquesta teoria, els esquemes de gènere promouen 

els estereotips de gènere perquè influeixen sobre els judicis en la conducta.  

2.3. Estereotips de gènere i Homosexualitat  

La majoria de les persones equiparen l'homosexualitat amb la transgressió dels 

estereotips de gènere: els homosexuals són "pensats" com a homes femenins i les 

lesbianes, concebudes com a dones masculines (Risman y Schwartz, 1988 i Ortiz i 

Granados, 2003). 

Una explicació que s'ha donat al vincle entre homosexualitat i transgressió dels 

estereotips de gènere és que amb això es porta l'alteritat que representen les 

orientacions no heterosexuals a l'enquadrament de la norma heterosexual (tota alteritat 

representa la possibilitat de perdre la certitud que dóna l'ordre, incloent-hi la certitud de 

si mateix en cada individu). Així, es posiciona a l'homosexualitat dins de l'esquema 

dicotòmic definit pel sistema de gèneres implícit en les relacions heterosexuals: si un 

home entaula una relació eròtic-afectiva amb un altre home, llavors un d'ells "ha de ser" 

l'home (el masculí) i l'altre "ha de ser" la dona (el femení) i exercir els respectius rols. La 

mateixa lògica s'aplica per a les lesbianes (Risman i Schwartz, 1988 i Ortiz i Granados, 

2003). 

Els LGTBI1 contravenen el sistema de gèneres en tres esferes: d'una banda, en 

relacionar-se eròticament i afectivament amb individus del seu mateix sexe, els LGTBI 

contravenen l'heterosexualitat exclusiva dictada pel sistema de gèneres; d'altra banda, 

molts d'ells són homes femenins o dones masculines o andrògins, amb la qual cosa els 

seus cossos i els seus comportaments no estan delimitats en funció dels estereotips de 

gènere. La primera forma de transgressió es dóna en la seva identitat sexual o orientació 

sexual, mentre que l'altra es dóna en la seva identitat i rol de gènere. Un altre motiu pel 

qual l'homosexualitat és concebuda com una transgressió al sistema de gèneres és que 

en ella es practiquen relacions que no comporten una fi reproductiva i són desvalorades 

en concebre's com encaminades exclusivament a l'obtenció de plaer (Badinter, 1992; 

Núñez, 1999, i Ortiz i Granados, 2003). 

                                                           
1 LGTBI: Acrònim utilitzat per fer referència al col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i 
Intersexuals.  
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Pel que fa a la influència que puguin tenir els rols de gènere en la divisió sexual del 

treball a l’interior de les famílies homosexuals queda clar, com s’ha comentat 

anteriorment, que en aquestes unitats es produeix una ruptura de gènere important des 

del moment en què dues persones del mateix sexe hauran de, en principi, assumir rols 

i expectatives de l’altre gènere. El treball que abans es dividia per sexe, ara s’ha de 

dividir en base a altres criteris (Pichardo, 2008).  

Segons Pichardo (2008) existeix una opinió més o menys popular de que a les parelles 

homosexuals una de les parts assumirà rols masculins i l’altra femenins. Tot i que hi ha 

parelles que puguin seguir aquesta pauta, no és una dada que es pugui generalitzar. No 

s’han realitzat fins ara estudis ni a Catalunya ni a Espanya sobre el repartiment de rols 

i tasques a l’interior de les famílies o llars formades per parelles del mateix sexe, però 

Christopher Carrington (1999) va realitzar la seva tesi doctoral sobre aquest tema a 

EEUU, assenyalant que als anys 50 i 60 els científics socials que van examinar la vida 

quotidiana de parelles de gais i lesbianes van concloure que una de les parts de la 

parella adoptava rols masculins, com manteniment econòmic i treballar a fora de la llar, 

i l’altra part rols femenins com cuidat de la llar, dels fills, etc. Als anys 70 i 80 els estudis 

sobre parelles gais i lesbianes van posar de manifest que les relacions a l’interior de les 

mateixes eren molt mes igualitàries i menys subjectes als rols de gènere que les parelles 

heterosexuals, portant-se a terme un repartiment més equitatiu de les tasques 

domèstiques. Quan trobaven diferències de desigualtat a l’interior d’aquestes famílies 

tenien més relació amb qüestions d’edat o ingressos que a la reproducció de rols de 

gènere (Pichardo, 2008 i Kurdek, 2004).  

Tot i això, Carrington (1999) indica en el seu text que de la comparació de les entrevista 

en profunditat amb el seu treball de camp convivint amb parelles homosexuals s’extrau 

la conclusió de que tot i existir un discurs d’afirmació d’igualtat a l’interior de la parella, 

es produeix un repartiment inequitatiu de les tasques domèstiques, amagat moltes 

vegades en els discurs per evitar amenaces a la identitat de gènere dels/les seus/ves 

companys/es o de les seves pròpies. És a dir, si en alguna parella de dones una d’elles 

és la que treballa fora de la llar, s’encarrega d’arreglar el cotxe quan s’espatlla i no cuina, 

no es presentarà d’aquesta manera perquè no es pensi d’ella que “és l’home” de la 

relació, perquè probablement tingui ben assumida la seva identitat de gènere.  

En tot cas, tota persona que ha sigut socialitzada en el nostre context cultural té la 

dificultat d’escapar als rols de gènere, ja que aquests s’incorporen des del naixement i 

al llarg de tota la vida i les persones homosexuals no són una excepció (Pichardo, 2008).  
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3. Ajustament marital 

El present treball entén l’ajustament marital com ho feien els autors de l’escala que 

s’utilitza per recollir les dades de l’estudi, és a dir, com el producte del balanç dels 

aspectes positius i negatius de la relació.  

Segons Vera (2010), fent referència a la definició proposta l’any 1988 per Pick i Andrade, 

la satisfacció o ajustament marital pot definir-se com el grau d’actitud favorable cap als 

aspectes del cònjuge i de la relació, al involucrar una actitud condicionada per la 

complaença positiva o negativa de les necessitats personals, emocionals, afectives, 

comunicacionals i sexuals, entre d’altres, de membre de la parella. És a dir, és la 

valoració global i subjectiva que fa un individu de la seva relació i de la seva parella, i 

per tant, és individual i subjecta a la percepció de cada membre que composa la parella.  

Segons Moral (2008) existeixen tres grans models en la conceptualització de 

l’ajustament marital:  

 El model unidimensional: es la base de la investigació clàssica i part de la 

consideració d’una dimensió subjacent valorativa: plaer-displaer. Sota aquest 

model han treballat autors com Locke i Wallace (1959) i Hendrick (1988), els 

quals assenyalen que la satisfacció és producte d’un balanç d’aspectes positius 

i negatius del matrimoni.  

 El model bidimensional: Larson i Bahr (1980) conclouen que la felicitat no és 

unidimensional sinó un estat complex resultant de dos dimensions independents: 

satisfaccions i insatisfaccions. Així, la felicitat marital és la resultant del balanç 

de les dues dimensions.  

 El model multidimensional: Pick i Andrade (1988) defineixen la satisfacció om 

una actitud multidimensional cap al cònjuge i la relació marital, on hi ha aspectes 

diferencials com la interacció, l’expressió d’afectes, els aspectes d’organització i 

estructura diàdics.  

El present treball entén l’ajustament marital com ho feien els autors de l’escala que 

s’utilitza per recollir les dades de l’estudi, Locke i Wallace (1959), és a dir, com el 

producte del balanç dels aspectes positius i negatius de la relació. Per tant, el treball 

estarà centrat en el model unidimensional de la satisfacció marital.  
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3.1. Ajustament marital en parelles homosexuals  

Pel que fa a la satisfacció marital en les parelles homosexuals la majoria d’estudis són 

comparacions entre les parelles homosexuals i heterosexuals, a continuació mostrem 

algunes de les conclusions que se’n deriven:  

La recerca ha demostrat en diverses ocasions que les parelles de mares lesbianes 

mostren nivells més elevats d’ocupació compartida (treballen les dues parts de la 

parella), de pressa de decisions, parentalitat i treball familiar, en part gràcies a l’idea 

d’igualtat que comparteixen (Dunne, 2000; Fulcher et al., 2008; Patterson, Sutfin i 

Fulcher,  2004; Vanfraussen et al., 2003 a Biblarz i Savci, 2010). Les parelles de 

lesbianes també puntuen més alt en satisfacció en la seva relació amb l’altre part de la 

parella i amb la parentalitat de la seva parella (Bos, Van Balen i Van den Boom, 2004; 

Bos et al., 2007 a Biblarz i Savci, 2010).  

Kurdek va trobar que les parelles de lesbianes sense fills mostren més igualtat a les 

tasques de casa que els altres grups de comparació, i usualment puntuen més alt en les 

dimensions positives de la relació (Biblarz i Savci, 2010). Les lesbianes i gais es 

descriuen dins les seves relacions com individus feliços (Cardell, Finn i Maracek, 1981; 

Kurdek i Schmidt, 1986; Peplau, Padesky i Hamilton, 1982 a Patterson, 2000).  

Peplau i Cochran (1990) descriuen l’estudi de 50 lesbianes, 50 homes gai, 50 dones 

heterosexuals i 50 homes heterosexuals que es trobaven en una relació amorosa. Tant 

els homes gais com les dones lesbianes mostren sentiments molt positius amb respecte 

als seus companys i descriuen la seva relació com molt satisfactòria (Patterson, 2000).  

Un estudi similar a l’anterior realitzat l’any 2013 per Gabb, Klett-Davies, Fink i Thomae, 

conclou que els participants homosexuals es mostren més positius respecte la seva 

relació i més feliços amb la qualitat de la seva relació, la relació amb la seva parella i el 

manteniment de la seva relació que els participants heterosexuals. Els participants no 

heterosexuals mostren nivells més elevats que els participants heterosexuals en tres 

mesures relacionades amb la qualitat de la relació, relació amb la parella, manteniment 

de la relació i en dos de les mesures relacionades amb la felicitat, felicitats amb la seva 

relació/parella (Gabb, Klett-Davies, Fink i Thomae, 2013).  

Una gran diversitat d’autors afirmen haver observat un major nivell de satisfacció en 

parelles de lesbianes que en parelles heterosexuals o gays (Borneskog et al., 2012 i 

García et al., 2017). Kurdek (1988) suggereix que aquests resultats podrien ser 

conseqüència de que les dones, a pesar de la seva orientació sexual, són socialitzades 
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(en comparació as homes) cap a la cura i l’expressivitat cap a la seva parella, resultant 

així en major satisfacció reportada.  

Altres recerques relacionades amb el rol sexual indiquen que les lesbianes es perceben 

a sí mateixes significativament més femenines quan estan interactuant sexualment que 

quan es perceben en general. A més a més, les lesbianes que es perceben com 

andrògines o femenines en un context sexual obtenen les puntuacions més elevades de 

satisfacció sexual i ajustament marital (Rosenzweig i Lebow, 2008).  
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4. Disseny de la recerca 

4.1. Objectius  

A continuació es descriurà l’objectiu principal del treball i els específics que se’n deriven.  

L’objectiu principal del treball és analitzar la relació entre els nivell de masculinitat i 

feminitat d’un individu i el grau d’ajustament marital en la seva relació sentimental actual.  

Els objectius específics que se’n deriven del general són:   

 Mesurar la feminitat i la masculinitat dels individus de la mostra 

 Analitzar el grau d’ajustament matrimonial de les relacions dels individus  

 Esbrinar si existeix una correlació entre les dues variables esmentades 

anteriorment.  

4.2. Hipòtesis  

Al present apartat es descriuran les hipòtesis i les preguntes d’investigació.  

Hipòtesis:  

 Hipòtesis 1: les dones lesbianes s’autoperceben femenines?  

 Hipòtesis 2: Quan més andrògina s’autopercep una dona més ajustament marital 

presenta en la seva relació.  

4.3. Metodologia  

4.3.1. Tipus d’estudi 

Per la realització de la investigació que deriva del treball de final de grau s’ha optat, com 

diuen León i Montero (2003), per utilitzar el disseny per enquesta en que s’utilitza 

l’Escala d’Ajustament Marital i l’Open Sex Role Inventory com instruments de recollida 

de dades. A més a més, com que no es manipula cap variable al llarg de tot el procés, 

el disseny serà de caràcter  correlacional i tindrà l’objectiu de descriure a través de les 

dades obtingudes. Es tracta d’un estudi transversal ja que les dades es recullen en un 

moment puntual i a una mateixa mostra.  

4.3.2. Mostra  

A continuació es farà una descripció de la mostra, la manera en que es va fer el triatge 

i les característiques principals que presenta la mostra escollida.  
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El triatge de la mostra es va fer per bola de neu (Izquierdo, 2015), ja que amb aquesta 

tècnica de triatge ha resultat més fàcil accedir a la població necessària.  

La mostra finalment consta de 31 dones lesbianes que mantenen una relació estable i 

que son residents de diferents poblacions de Catalunya, del total de 31 dones la mostra 

consta de 12 parelles, és a dir, tenim els resultats de 12 parelles i de 7 dones que la 

parella no ha donat resposta als testos. Aquestes oscil·len entre els 22 i els 55 anys 

d’edat. El 80,6% de la mostra conviu amb la seva parella, per contra 6 dones no conviuen 

amb la parella. Pel que fa als fills, 8 dones de la mostra tenen fills amb la seva parella 

actual i 23 no en tenen.  

4.3.3. Instruments de recollida de dades  

Per realitzar la recollida de dades s’han utilitzat dos instruments:  

 Marital Adjustment Test (MAT) de Locke i Wallace (1956). 

Aquesta prova té com a objectiu avaluar el nivell d’acord i desacord de la parella a través 

de quinze ítems relacionats amb els àmbits en que la parella interactua, el primer ítem 

es respon des de 0 (“molt infeliç”) fins a 7 (“Completament feliç”), els ítems del 2 al 9 es 

troben en format Likert i van des d’un màxim ajustament (“Sempre d’acord”) fins a un 

mínim (“Sempre en desacord”) amb diferents puntuacions; des de l’ítem 10 al 15 utilitza 

el format d’alternatives de resposta (García, Fuentes i Sánchez, 2016). S’obtindrà una 

puntuació que oscil·la entre 2 i 158, les puntuacions més altes, prenent com a punt de 

tall el .94 determinaran si es tracta d’una relació satisfactòria o en canvi, si es troben per 

sota del .94 descriuran una relació poc satisfactòria i formaran part de la població 

disfuncionals en termes d’ajustament marital (Fincham i Linfield, 1997 i Durán, 2015).  

 Open Sex Role Inventory (OSRI)  

L’Open Sex Role Inventory és un test interactiu de personalitat que mesura la 

masculinitat i la feminitat (trets de la personalitat relacionats amb el gènere) i 

desenvolupat a partir del Bem Sex-Role Inventory realitzat per Sandra Bem l’any 1970.  

L’inventari consta de 22 ítems que s’han de valorar segons el nivell d’acord i desacord 

amb cada un d’ells a través d’una escala Likert de 5 punts. Té com a objectiu mesurar 

el nivell de feminitat i masculinitat de cada individu i el resultats que s’obtenen el 

descriuen com un individu masculí (alta puntuació en ítems masculins i baixa en ítems 

femenins), femení (alta puntuació en ítems femenins i baixa en masculins), androgin 
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(alta puntuació en els dos tipus d’ítem) i indiferent (baixa puntuació en els dos tipus 

d’ítem).  

4.3.4. Procediment de recollida de dades  

A continuació s descriurà el procediment que es va dur a terme per fer la recollida de 

dades.  

Valorant la dificultat de fer una trobada amb les dones de la mostra, va sorgir la idea de 

realitzar la passació dels instruments de forma telemàtica, facilitant així el manera de 

respondre’ls i l’accés a totes les participants, ja que la majoria presentaven dificultats 

per trobar un moment per trobar-nos.  

Així que, es va elaborar un document a través de Formularios Google conformat per 3 

seccions, la primera equivaldria al consentiment informat, la segona l’Escala 

d’Ajustament Marital de Locke i Wallace i, per últim, l’Open Sex Role inventory. Un cop 

elaborat es va crear un document que contenia la presentació de l’estudiant i del treball 

de final de grau, les instruccions per a respondre el Formulario Google i l’enllaç per 

accedir-hi.  

4.3.5. Aspectes ètics  

Al llarg de tot el procés d’investigació s’han valorat els aspectes ètics ha tenir en compte 

en cada acció. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal es garantirà i protegirà, el tractament de les dades 

personals, les llibertats publiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i 

especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar. És per aquest motiu 

que les dades obtingudes a través dels formularis seran única i exclusivament usades 

per fins acadèmics i es garantirà l’anonimat dels participants al llarg del procés 

d’investigació. A més a més, s’ha facilitat als participants un consentiment informat 

(veure Annex 1) on s’informa als participants i es va oferir la possibilitat als participants 

de conèixer els resultats obtinguts un cop acabat l’estudi.  

De la mateixa manera, l’anonimat dels participants es va garantir a través de la utilització 

d’un codi d’identificació que els senyalava com individus i amb la seva parella, 

respectant així la confidencialitat i garantir que no sigui possible revelar la identitat dels 

participants en cap moment de la investigació.  
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5. Anàlisi de resultats  

Un cop rebudes totes les respostes, es va procedir a la obtenció de les puntuacions per 

poder fer l’anàlisi dels resultats. Per obtenir les puntuacions de l’EAM es va fer la suma 

de les puntuacions equivalent a cada resposta de l’individu, d’aquesta manera es va 

obtenir la puntuació en l’escala. Per l’OSRI, un cop introduïdes les respostes on-line, la 

pàgina web mostrava el resultat obtingut.  

Al present punt, es dura a terme l’anàlisi dels resultats obtinguts segons les dades 

recollides, per dur a terme l’anàlisi s’ha utilitzat el programa IBM SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) Statistics 23. L’anàlisi dels resultats es dividirà en quatre 

punts principals, l’anàlisi de la fiabilitat dels instruments utilitzats, l’anàlisi dels resultats 

obtinguts a l’Escala d’Ajustament Marital, el dels resultats obtinguts al Open Sex Role 

Inventory i, per últim, l’anàlisi de la relació entre l’ajustament marital amb altres variables 

com per exemple, el nivell d’estudis, els anys de relació, la convivència (si-no) i els fills 

(si en tenen o no).  

5.1. RESULTATS DE L’ANÁLISI DE LA FIABILITATS DELS INSTRUMENTS 

La fiabilitat d’un instrument es el grau en que els diferents ítems que el composen 

mesuren un tret o comportament homogeni, és a dir, si existeix una covariació, correlació 

o consistència entre les diferents parts que formes el test. Un dels estadístics per 

analitzar la fiabilitat dels testos es l’alpha de Cronbach, aquest es mou entre 0 i 1, quant 

més proper és a 1 vol dir que els ítem covarien entre sí i, per tant, es tractaria d’un test 

fiable, en canvi quan es proper a 0 significa que els ítems són linealment independents, 

és a dir, no tots mesuren el mateix tret. Moss et al. (1998) consideren que l’índex ha de 

ser igual o superior a 0,6 perquè l’instrument tingui una bona fiabilitat. A continuació es 

podrà observar el càlcul de l’alpha de Cronbach pels dos instruments utilitzats en la 

recerca.  

Alpha de Cronbach de l’Escala d’Ajustament Marital 

Com podem observar a la següent taula, la puntuació obtinguda a l’alpha de Cronbach 

és de 0,754. Amb aquesta puntuació com és superior a 0,6 podem dir que el test 

presenta un bon nivell de fiabilitat, és a dir, els ítems covarien entre ells.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,754 9 
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Alpha de Cronbach de l’Open Sex Role Inventory 

Com podem observar a la següent taula, la puntuació obtinguda a l’alpha de Cronbach 

és de 0,770. Amb aquesta puntuació com és superior a 0,6 podem dir que el test 

presenta un bon nivell de fiabilitat, és a dir, els ítems covarien entre ells.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,770 22 
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5.2. RESULTATS ESCALA D’AJUSTAMENT MARITAL  

A continuació es mostra la taula de freqüències que descriu les puntuacions generals 

obtingudes a l’escala.  

Ajustament Marital (EAM) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

62 1 3,2 3,2 3,2 

84 1 3,2 3,2 6,5 

98 1 3,2 3,2 9,7 

102 1 3,2 3,2 12,9 

104 1 3,2 3,2 16,1 

108 1 3,2 3,2 19,4 

112 1 3,2 3,2 22,6 

116 1 3,2 3,2 25,8 

117 1 3,2 3,2 29,0 

123 2 6,5 6,5 35,5 

125 1 3,2 3,2 38,7 

127 1 3,2 3,2 41,9 

128 1 3,2 3,2 45,2 

131 1 3,2 3,2 48,4 

134 2 6,5 6,5 54,8 

135 1 3,2 3,2 58,1 

140 1 3,2 3,2 61,3 

141 1 3,2 3,2 64,5 

142 1 3,2 3,2 67,7 

143 3 9,7 9,7 77,4 

144 3 9,7 9,7 87,1 

148 1 3,2 3,2 90,3 

150 1 3,2 3,2 93,5 

151 1 3,2 3,2 96,8 

155 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

 
Seguidament, s’observen una sèrie de mesures que descriuen les dades. La mitjana 

(Media) de la puntuació obtinguda de la mostra és de 127,5 punts, la diferencia entre els 

valor més alt de la mostra i el més baix (Rango) és de 93 punts. I per últim, s’observa 
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que la puntuació mínima obtinguda (Mínimo) és de 62 punts i la màxima (Máximo) de 

155 punts.  

 

Estadísticos 

Ajustament Marital (EAM)   

N Válido 31 

Perdidos 0 

Media 127,45 

Rango 93 

Mínimo 62 

Máximo 155 

 

Amb la observació dels resultats que s’han obtingut, resulta la següent taula que descriu 

a 2 relacions com no ajustades i 29 com a ajustades, també es pot observar al gràfic 

circular que segueix a la taula.   

EAM (interpretació) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No ajustada 2 6,5 6,5 6,5 

Ajustada 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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5.3. RESULTATS OPEN SEX ROLE INVENTORY  

La taula que s’observa a continuació és un recull general dels resultats obtinguts al test. 

Com es pot observar 21 dones s’han categoritzat com a femenines, 4 com andrògines, 

6 com indiferenciades i no hi ha cap que el seu resultat hagi estat masculina. Al gràfic 

circular que segueix a la taula es pot observar la proporció de dones que pertanyen a 

cada categoria.  

 

Open Sex Role Inventory RESULTATS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Femenina (1) 21 67,7 67,7 67,7 

Androgina (3) 4 12,9 12,9 80,6 

Indiferenciada 

(4) 

6 19,4 19,4 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

 

 



31 
 

A continuació observarem els resultats agrupats per parelles: 

 Resultats OSRI 

Dona 1 Dona 2 

Parella 1 Femenina Indiferenciada 

Parella 2 Indiferenciada Femenina 

Parella 3 Femenina Andrógina 

Parella 4 Andrógina Femenina 

Parella 5 Femenina Femenina 

Parella 6 Andrógina  Femenina 

Parella 7 Indiferenciada Femenina 

Parella 8 Femenina  Femenina 

Parella 9 Indiferenciada  Femenina 

Parella 10 Femenina Femenina 

Parella 11 Femenina Femenina 

Parella 12 Andrógina  Femenina 

 
 

Freqüència 

Femenina-Femenina 4 

Femenina-Andrógina 4 

Femenina-Indiferenciada 4 

TOTAL 12 

 

MODA  

La moda és el valor de la variable que es repeteix més vegades, és a dir, aquell valor 

de més freqüència, el que més es dona en aquest cas és femenina.  

 

Estadísticos 

Open Sex Role Inventory 

RESULTATS   

N Válido 31 

Perdidos 0 

Moda 1 

(Femenina) 
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A continuació s’observen les puntuacions obtingudes en les dues variables principals 

que serveixen per determinar si un individu és defineix com femení, masculí, androgin 

o indiferenciat.  

 

Nivell de feminitat 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

74 1 3,2 3,2 3,2 

84 1 3,2 3,2 6,5 

90 1 3,2 3,2 9,7 

93 1 3,2 3,2 12,9 

96 1 3,2 3,2 16,1 

99 2 6,5 6,5 22,6 

100 2 6,5 6,5 29,0 

102 2 6,5 6,5 35,5 

105 3 9,7 9,7 45,2 

106 2 6,5 6,5 51,6 

108 1 3,2 3,2 54,8 

109 4 12,9 12,9 67,7 

111 1 3,2 3,2 71,0 

113 2 6,5 6,5 77,4 

118 3 9,7 9,7 87,1 

121 1 3,2 3,2 90,3 

127 2 6,5 6,5 96,8 

134 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  
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Nivell de masculinitat 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

71 2 6,5 6,5 6,5 

76 4 12,9 12,9 19,4 

77 2 6,5 6,5 25,8 

78 2 6,5 6,5 32,3 

80 1 3,2 3,2 35,5 

81 1 3,2 3,2 38,7 

83 4 12,9 12,9 51,6 

84 4 12,9 12,9 64,5 

86 1 3,2 3,2 67,7 

87 3 9,7 9,7 77,4 

88 1 3,2 3,2 80,6 

91 1 3,2 3,2 83,9 

103 1 3,2 3,2 87,1 

104 1 3,2 3,2 90,3 

106 1 3,2 3,2 93,5 

111 1 3,2 3,2 96,8 

119 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 
La següent taula expressa les mitjanes aritmètiques i les desviacions tipus de les dues 

puntuacions (feminitat i masculinitat). Observem que la mitjana de feminitat es més 

elevada que la de masculinitat.   

Estadísticos 

 Nivell de 

feminitat 

Nivell de 

masculinitat 

N Válido 31 31 

Perdidos 0 0 

Media 106,77 85,61 

Desviación estándar 12,524 11,558 

A partir d’aquests dos paràmetres podem calcular el coeficient de variació de Pearson 

que és el quocient entre la desviació tipus i la mitjana aritmètica, aquest coeficient ens 

indica el tant per cent de dispersió relativa de les dades.  

El coeficient de variació de Pearson de la variable feminitat és 11,73% i el de masculinitat 

és 13,5%, aquests resultats ens indiquen que el nivell de feminitat presenta menys 

dispersió relativa.  
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5.4. RESULTATS DE LA CORRELACIÓ ENTRE LES DUES VARIABLES  

Per observar la correlació entre les dues variables, per fer-ho utilitzarem el coeficient de 

covariació de Pearson, aquest coeficient ens proporcionarà informació sobre la relació 

lineal entre dues variables quantitatives.  

 

Correlaciones 

 Ajustament 

Marital (EAM) 

Open Sex 

Role 

Inventory 

RESULTATS 

Ajustament Marital (EAM) Correlación de Pearson 1 -,167 

Sig. (bilateral)  ,368 

N 31 31 

Open Sex Role Inventory 

RESULTATS 

Correlación de Pearson -,167 1 

Sig. (bilateral) ,368  

N 31 31 

 
El resultat del coeficient de correlació de Pearson indica que no existeix una relació 

lineal entre la variable “ajustament marital” i la variable “Resultats Open Sex Role 

Inventory”.  

Tot i així, com es tracta de dues variables que poden ser categoritzades com 

categòriques si observem la interpretació dels resultats que deriven de les dades, per 

assegurar que no existeix cap tipus de relació entre les variables “ajustment marital” i 

“Resultats Open Sex Role Inventory”, es procedirà a realitzar el Test d’Independència 

de dos variables categòriques on establirem les següents hipòtesis:  

- Ho: Les variables son independents  

- H1: Les variables estan relacionades  

Tabla cruzada Open Sex Role Inventory RESULTATS*EAM (interpretació) 

Recuento   
 EAM (interpretació) Total 

No ajustada Ajustad

a 

Open Sex Role Inventory 

RESULTATS 

Femenina 1 20 21 

Androgina 0 4 4 

Indiferenciada 1 5 6 

Total 2 29 31 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,413a 2 ,493 

Razón de verosimilitud 1,384 2 ,501 

Asociación lineal por lineal ,582 1 ,446 

N de casos válidos 31   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,26. 

Com que 0,493 és major que 0,05 no rebutgem la hipòtesis nul·la (Ho) per tant, podem 

dir que les variables “ajustament marital” i “Resultats Open Sex Role Inventory” són 

independents, és a dir, no presenten cap relació.  
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Correlació ajustament marital – feminitat 

Correlaciones 

 Ajustament 

Marital (EAM) 

Nivell de 

feminitat 

Ajustament Marital 

(EAM) 

Correlación de Pearson 1 ,263 

Sig. (bilateral)  ,152 

N 31 31 

Nivell de feminitat Correlación de Pearson ,263 1 

Sig. (bilateral) ,152  

N 31 31 

El resultat del coeficient de correlació de Pearson indica que no existeix una relació 

lineal entre la variable “ajustament marital” i la variable “grau de feminitat”.  
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Correlació ajustament marital – masculinitat  

 

Correlaciones 

 Ajustament 

Marital (EAM) 

Nivell de 

masculinitat 

Ajustament Marital 

(EAM) 

Correlación de Pearson 1 ,316 

Sig. (bilateral)  ,084 

N 31 31 

Nivell de masculinitat Correlación de Pearson ,316 1 

Sig. (bilateral) ,084  

N 31 31 

 

El resultat del coeficient de correlació de Pearson indica que no existeix una relació 

lineal entre la variable “ajustament marital” i la variable “grau de masculinitat”.  
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5.5. RESULTATS DE LA RELACIÓ ENTRE AJUSTAMENT MARITAL I ALTRES 

VARIABLES 

A continuació analitzarem la relació entre l’ajustament marital i el nivell de formació de 

les participants, si conviuen juntes o no, si tenen fills o no i els anys de relació. Per fer 

això utilitzarem per les tres primeres variables el test d’independència de dues variables 

categòriques i pels anys de relació l’anàlisi de correlació bivariada usant el coeficient de 

correlació de Pearson.  

Ajustament marital – nivell de formació  

Hipòtesis:  

- Ho: Les variables son independents  

- H1: Les variables estan relacionades  

 

Tabla cruzada EAM (interpretació)*Nivell Formació 

Recuento   
 Nivell Formació Total 

BUP CO

U 

CFG

S 

Batxille

rat 

Universit

aris 

Màster FP

-II 

ES

O 

EAM 

(interpreta

ció) 

No 

ajus

tad

a 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Aju

stad

a 

1 1 5 3 13 3 1 2 29 

Total 1 1 5 3 15 3 1 2 31 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,280a 7 ,943 

Razón de verosimilitud 3,051 7 ,880 

Asociación lineal por 

lineal 

,040 1 ,841 

N de casos válidos 31   

a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,06. 
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Com que 0,943 és major que 0,05 no rebutgem la hipòtesis nul·la (Ho) per tant, podem 

dir que les variables “ajustament marital” i “Nivell formació” són independents, és a dir, 

no presenten cap relació.  

Ajustament marital – convivència  

Hipòtesis:  

- Ho: Les variables son independents  

- H1: Les variables estan relacionades  

Tabla cruzada EAM (interpretació)*Convivència 

Recuento   
 Convivència Total 

NO 

conviuen 

Conviuen 

EAM 

(interpretació) 

No ajustada 0 2 2 

Ajustada 6 23 29 

Total 6 25 31 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,513a 1 ,474   

Corrección de 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,893 1 ,345   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,645 

Asociación lineal por lineal ,497 1 ,481   

N de casos válidos 31     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,39. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Com que 0,474 és major que 0,05 no rebutgem la hipòtesis nul·la (Ho) per tant, podem 

dir que les variables “ajustament marital” i “Convivència” són independents, és a dir, no 

presenten cap relació.  
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Ajustament marital – fills  

Hipòtesis:  

- Ho: Les variables son independents  

- H1: Les variables estan relacionades  

Tabla cruzada EAM (interpretació)*Tenen fills? 

Recuento   
 Tenen fills? Total 

NO fills Fills 

EAM 

(interpretació) 

No ajustada 2 0 2 

Ajustada 21 8 29 

Total 23 8 31 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,744a 1 ,389   

Corrección de 

continuidadb 

,001 1 ,979   

Razón de verosimilitud 1,241 1 ,265   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,544 

Asociación lineal por lineal ,720 1 ,396   

N de casos válidos 31     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,52. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Com que 0,389 és major que 0,05 no rebutgem la hipòtesis nul·la (Ho) per tant, podem 

dir que les variables “ajustament marital” i “Fills (si-no)” són independents, és a dir, no 

presenten cap relació.  
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Ajustament marital – anys de relació  

Correlaciones 

 Ajustament 

Marital (EAM) 

Anys de 

relació 

Ajustament Marital 

(EAM) 

Correlación de Pearson 1 -,036 

Sig. (bilateral)  ,845 

N 31 31 

Anys de relació Correlación de Pearson -,036 1 

Sig. (bilateral) ,845  

N 31 31 

El resultat del coeficient de correlació de Pearson indica que no existeix una relació 

lineal entre la variable “ajustament marital” i la variable “Anys de relació”.  
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6. Discussió de resultats 

A l’apartat discussió de resultats es farà una comparació entre els resultats obtinguts a 

l’estudi realitzant per l’estudiant, els resultats dels estudis descrits al marc teòric i els 

resultats d’altres investigacions rellevants pel present estudi.  

En primer lloc, els resultats obtinguts a l’Escala d’Ajustament mostren un 93,5% de 

parelles ajustades en termes de satisfacció marital sent la mitjana total de les 

puntuacions 127,5 aixi doncs, un percentatge molt elevat de les parelles de la nostra 

mostra presenta un bon ajustament marital. Aquest fet podria comparar-se als resultats 

obtinguts per Bos, Van Balen, Van den Boom (2004); Bos et al. (2004) a Biblatz i Savci 

(2010), Cardell, Finn i Maraceck (1981); Kurdek i Schmidt (1986); Peplau, Padesky i 

Hamilton (1982) a Patterson (200) i Gabb, Klett-Davies, Fink i Thomae (2013) que diuen 

que les parelles de lesbianes puntuen alt en satisfacció en la seva relació amb la seva 

parella, i que en general es descriuen com persones felices amb la seva relació i, es 

mostren més satisfetes amb la qualitat de la seva relació, tot i així, són les que puntuen 

més alt entre tots els tipus de parella homosexuals (Home-home, dona-dona) o inclús 

que les heterosexuals?  

Des d’aquesta perspectiva, seria interessant comparar amb altres tipus de parelles com 

ara de gais i heterosexuals perquè com afirma Kurdek (2005) els factors que prediuen 

la qualitat de la relació tendeixen a ser els mateixos per gais, lesbianes i matrimonis 

heterosexuals, per tant, es podria realitzar una comparació com la que va fer Borneskog 

et al., 2012 i García et al., 2017 els quals afirmen que s’observa un major nivell de 

satisfacció en parelles de lesbianes que en parelles heterosexuals o gais.  

Pel que fa als resultats relacionats amb la masculinitat i la feminitat obtinguts a través 

de l’Open Sex Role Inventory, s’observen 21 dones femenines, 4 andrògines, 6 

indiferenciades i cap masculina la qual cosa posa en qüestió els resultats que exposen  

Risman y Schwartz (1988) i Ortiz i Granados (2003) que afirmen que les lesbianes són 

concebudes com dones masculines des de la perspectiva de la societat fet que trencaria 

amb els estereotips i prejudicis que existeixen envers les lesbianes sobre que aquestes 

són dones masculines. Però, si es fes un estudi de les mateixes característiques però 

amb una mostra més gran, apareixeria alguna dona amb el nivell de masculinitat més 

elevat que la categoritzes com un individu masculí?  

Una altra dada important continguda a través dels resultats de l’OSRI, s’extrau a través 

de la comparació dels factors que el test té en compte per calcular el resultat final, per 
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això observarem les mitjanes del nivell de masculinitat (83.61) i nivell de feminitat 

(106,77).  Com es pot observar, s’obté un major nivell de feminitat que de masculinitat, 

és a dir, podríem dir que la mostra és femenina en termes de globalitat, i tot i que 

existeixen diferències, i que, un altra vegada es confirma el que ens deia la Moda de la 

distribució que la majoria de lesbianes de la mostra són femenines.  

Un fet observable a l’estudi, també són els resultats obtinguts entre parelles on es 

mostren 4 parelles on les dues dones puntuen alt en feminitat, 4 parelles on una d’elles 

puntua alt en feminitat i l’altre en feminitat i masculinitat (andrògina) i 4 parelles on una 

d’elles puntua alt en feminitat i l’altre puntua baix en feminitat i masculinitat 

(indiferenciada), podria canviar la concepció que exposa Risman i Schwart (1988) i Ortiz 

i Granados (2003) que diu que si una dona entaula una relació eròtic-afectiva amb una 

altra dona, una d’elles “ha de ser” l’home (masculina) i l’altre la dona (femenina) segons 

les creences socials estereotipades.   

D’altra banda, també seria interessant investigar les preferències de les dones lesbianes 

en quant a la seva parella, ja que un fet interessant del present estudi és que només es 

donen casos de femenines amb tots els altres tipus de categoria, és a dir, amb altres 

femenines, andrògines o indiferenciades, perquè no hi ha cap que sigui andrògina-

andrògina o indiferenciada-indiferenciada o indiferenciada-andrògina? Existeix realment 

algun tipus de preferència que faci que no es donin aquestes combinacions, o és només 

una coincidència de l’estudi? De fet, això confirmaria que almenys una ha de ser 

femenina, é s adir, que malgrat tot les lesbianes no s’escapen del tot dels estereotips 

sexuals i un membre de la relació ha de ser femení encara que no hi hagi masculí? 

Pel que fa a la correlació entre ajustament marital i els resultats obtinguts a l’Open Sex 

Role Inventory, no s’ha trobat cap relació entre les variables, dada que també es 

confirma a través de l’estudi realitzat per Waldron i Routh (1981) amb parelles 

heterosexuals que diu que les correlacions entre les puntuacions al Bem Sex Role i les 

puntuacions obtingudes a l’Escala d’Ajustament Marital no són significatives. És 

possible la correlació no estigui en el grau de feminitat i masculinitat i l’ajustament marital 

sinó en el mode en que es reparteixen les tasques els dos tipus de parella (homosexuals 

i heterosexuals) a casa ajudi a l’ajustament, com confirmen autors com Pichardo (2008) 

i Kurdek (2004). O potser juga un paper important el fet que de la idea de feminitat es 

vincula amb els trets de dolçor i comprensió (Barbera, 2004)? O que malgrat ser 

femenines, tenen relacions més igualitàries?  O que com afirmen Peplau i Fingerhut 

(2007) les mesures estandarditzades d’amor, satisfacció i ajustament marital, son 
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similars en les parelles homosexuals i heterosexuals? I per tant, si son els mateixos es 

poden comparar?  

Tampoc s’ha trobat cap relació entre el nivell de feminitat i el nivell de masculinitat 

individualment, és a dir, les puntuacions numèriques del test, amb l’ajustament marital. 

Però, si les parelles homosexuals reparteixen les tasques més equitativament que les 

heterosexuals i mostren més ajustament marital i satisfacció en la relació (Pichardo, 

2008 i Kurdek, 2004), de quina manera és configuren les parelles heterosexuals i quin 

es el binomi que formen segons els resultats a l’Open Sex Role Inventory? Si les parelles 

heterosexuals es reparteixen les tasques segons el gènere, quins són els factors 

significatius que justifiquen la menor puntuació en termes d’ajustament marital?  

I amb la correlació entre l’ajustament i altres variables, en primer lloc parlarem dels 

resultats de l’anàlisi de la correlació entre l’ajustament marital i el nivell de formació del 

les participants. Al present estudi no s’han trobat resultats significatius, és a dir, no s’ha 

trobat cap relació entre les dues variables.  

Pel que fa a l’anàlisi de la correlació entre l’ajustament marital i la convivència, és a dir, 

si les parelles conviuen al mateix domicili o no, no s’han trobat resultats significatius, 

però, realment no hi ha cap relació? És possible que la convivència al cap dels anys 

pugui resultar en una disminució de l’ajustament marital?, ja que com afirma Kurdek 

(2005) els estudis longitudinals en parelles de gais, lesbianes i heterosexuals indiquen 

que la qualitat de la relació és més alta a l’inici de la relació però que decreix amb el pas 

del temps.  Un dels possibles motius pels quals els nostre estudi no coincideix amb 

Kurdek (2005) és que ell fa un estudi longitudinal i nosaltres transversal i per aquest 

motiu no podem apreciar les diferències entre els anys de convivència? Perquè, com 

s’ha observat al present estudi, els anys de relació tampoc presenten una correlació 

amb l’ajustament marital.  

I per últim, en l’anàlisi de la correlació entre l’ajustament marital i tenir fills o no, tampoc 

s’han trobat resultats significatius que indiquin una relació entre les variables. Però 

Waldron i Routh (1981) afirmen que sí que disminueix l’ajustament marital 

significativament sobretot en les dones heterosexuals després de l’arribada el primer fill. 

Tot i això, Borneskog et al. (2014) diuen que les lesbianes estan establint noves formes 

de rol parental, és possible que aquests nous rols parentals puguin explicar la no relació 

entre les dues variables analitzades a l’estudi? Es dóna la mateixa situació en les 

famílies on son dos homes els que exerceixen els rols parentals? O potser, és perquè 

com afirma Borneskog et al. (2014) les parelles de lesbianes presenten menys estrès 
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relacionat amb els sentiments de incompetència com a mares, i a més a més presenten 

més igualtat en els rols i la cura dels fills que les parelles heterosexuals? O simplement 

és perquè el nostre estudi és transversal i no s’aprecien les diferències?  
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7. Conclusions  

7.1. Conclusions generals  

Al present apartat del treball s’exposaran les conclusions derivades de l’estudi, aquestes 

es dividiran en quatre apartats principals: valoració de la confirmació dels objectius 

específics, valoració de la confirmació de l’objectiu general del treball i, per últim, 

valoració de la confirmació de les hipòtesis presentades.  

Podem dir que l’objectiu general “analitzar la relació entre els nivells de masculinitat i 

feminitat d’un individu i el grau d’ajustament marital” s’ha complert a través de la 

realització del treball i la conclusió general és que no hi ha relació entre els rols sexuals 

i l’ajustament marital en la mostra seleccionada.  

Pel que fa als objectius específics, s’ha pogut analitzar la feminitat i la masculinitat dels 

individus a través de l’Open Sex Role Inventory i els resultats han estat que l amajoria 

de dones són femenines i un percentatge més baix indiferenciades i andrògines. S’ha 

analitzat el grau d’ajustament marital dels individus a través de l’Escala d’Ajustament 

Marital i s’han trobat que totes les dones menys dues es troben ajustades en termes de 

satisfacció marital. I, per últim, s’ha demostrat que al present estudi no existeix cap 

correlació ni relació entre les variables “ajustament marital” i “resultats Open Sex Role 

Inventory”.  

Pel que fa a les hipòtesis presentades, la primera hipòtesi “les lesbianes s’autoperceben 

més femenines que com les percep la societat” es podria afirmar que a la mostra 

utilitzada es compleix, ja que la majoria de la mostra es considera femenina, i per tant, 

en el cas de la mostra es pot afirmar que les dones seleccionades trenquen amb 

l’estereotip que les categoritza com “dones masculines” pel fet de ser lesbianes. I a més 

a mes, l’estudi també trenca amb l’estereotip de que dins d’una parella de dones una ha 

d’exercir el paper d’home, ja que com s’ha observat les diades de parelles que apareixen 

son femenina-femenina, femenina-andrògina i femenina-indiferenciada.  

Respecte a la segona hipòtesi “quant més andrògina s’autopercep una dona més 

ajustament marital presenta en la seva relació” es podria dir que en el cas de l’estudi no 

es compleix, ja que totes els estadístics emprats a determinar la relació entre les dues 

hipòtesis han donat negatives, és a dir, no s’ha trobat cap relació entre el resultat a 

l’OSRI i l’ajustament marital, però un estudi realitzat per Rosenweig i Lebow (2008) si 

que confirmaria la segona hipòtesis ja que els autors han trobat que les lesbianes que 
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es perceben com andrògines o femenines en un context sexual obtenen les puntuacions 

més elevades de satisfacció sexual i ajustament marital.  

7.2. Limitacions de l’estudi i futures línies de recerca  

A continuació s’esposaran les limitacions que s’han trobat al present estudi i les 

propostes de millora a seguir o noves línies d’obertura del treball.  

Per una banda, una de les limitacions que trobem a l’estudi es que la mostra és poc 

representativa de la població i que està triada a través d’un mostreig no probabilístic i 

per tant, no són resultats generalitzables, per millorar aquest punt es considera utilitzar 

una mostra més gran, que sigui representativa i triada a través d’un mostreig 

probabilístic, i que inclogui els dos grups de parelles homosexuals (Gais i Lesbianes), a 

més a més es podria considerar dos grups més, un en que en la parella homosexual i 

hagi un o els dos membres transsexual i l’altre en que un membre de la parella 

homosexual o tots dos siguin bisexuals per tal de poder realitzar un estudi comparatiu 

entre elles i valorar de forma global i tenint en compte més variables l’anàlisi de les 

correlacions.  

Per altra banda tot i que l’Escala d’Ajustament Marital de Locke i Wallace (1956) és un 

instrument utilitzat en molt estudis, i ha demostrat tenir uns molts bons resultats en 

parelles heterosexuals i també tenir bons resultats en el present estudi a nivell de 

fiabilitat, una possible línia d’obertura seria repetir la recerca tenint en compte les 

característiques de la mostra que s’han anomenat al paràgraf anterior i utilitzar un 

instrument que tingui en compte als dos membres de la parella a l’hora d’obtenir els 

resultats, ja que l’EAM no té en compte als dos membres de la parella i el fet de tenir-

los en compte, podria donar més precisió a l’hora de fer les correlacions.  

Pel que fa a altres futures línies de recerca, és podria fer un estudi similar al present 

però fent servir una metodologia que investigues les parelles de forma longitudinal, 

d’aquesta manera és podrien veure els canvis que succeeixen i es podrien comparar 

entre els diferents grups de parelles homosexuals.  

A més a més, es podria realitzar un estudi longitudinal que estudiés la durabilitat de les 

parelles de lesbianes segons la parella que formen determinada pels resultats a 

l’instrument OSRI, totes les tipologies de parella (femenina-femenina: femenina-

andrògina; femenina-indiferenciada) utilitzen les mateixes eines per resoldre conflictes? 

Els motius pels quals duren més anys són els mateixos en tots els tipus de parella de 

dones? Es donen les mateixes díades que en les parelles d’homes homosexuals? I en 



48 
 

els i les bisexuals, passa el mateix? Realment es confirma que una part de la parella de 

dones ha de ser femenina? Per què es dóna això? I ens les relacions homosexuals 

masculines passa el mateix, ha d’haver necessàriament un femení?  

També es podria realitzar un estudi longitudinal que estudiés els canvis en l’ajustament 

marital a través de l’arribada del primer fill, i determinar si el número de fills també és un 

factor rellevant quan es parla de disminució de l’ajustament marital.  

Podria resultar molt interessant estudiar el col·lectiu LGTB a fons pel que fa a les parelles 

que es formen, ja que la majoria d’estudis són comparatius amb heterosexuals, però hi 

ha pocs estudis que comparin als LGTB’s entre ells.  
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9. Annexos 

Contingut dels Annexos:  

 Consentiment Informat  
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ANNEX 1: Consentiment Informat  

Accepto participar voluntàriament en l'estudi vinculat al treball de final de grau que 

realitza la estudiant Clàudia Herrero dins del grau en Psicologia de la Universitat de Vic 

- Universitat Central de Catalunya (UVic).  

En el moment de formular aquesta autorització declaro que:  

 Se m'ha informat del projecte del treball de final de grau que realitza l'estudiant, 

entenent que no es tracta d'una intervenció psicológica, sinó d'una pràctica en el 

marc de la formació acadèmica de l'estudiant.  

 Se m'ha informat de les tasques que comporten la meva participación en aquesta 

recerca i que consisteixen en: 1. Aceptar el consentiment informat. 2.Respondre 

el Test d'Ajustament Marital de Locke-Wallace. 3.Respondre al Test Open Sex 

Role Inventory.  

 Sóc coneixidor/a de la possibilitat de retirar-me en qualsevol moment, sense 

necessitat de cap mena de justificació ni conseqüències.  

Les dades obtingudes a través de la meva participación es tractaran només amb 

finalitats científiques, i s'hi aplicaran les mesures necessàries per garantir la 

confidencialitat i el meu dret a intimitat personal i familiar. Tan bon punt s'obtinguin es 

tractaran sense vincular-les a dades que permetin la meva identificació. No es 

comunicaran dades identificatives meves a altres persones. En cap cas es difondran de 

manera que es puguin vincular a la meva persona.  

 Un cop finalitzat el treball, si és del meu interés, podré tenir accès als resultats 

globals de la recerca formulant la petició pertinent enviant un correu a la següent 

adreça electrónica de l'estudiant:  

claudia_hl@hotmail.com   

  // Acepto participar voluntariamente en el estudio vinculado al trabajo de final de grado 

de la estudiante Clàudia Herrero dentro del grado en Psicología de la Universidad de 

Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic).  

En el momento de formular esta autorización declaro que:  

 Se me ha informado del proyecto del trabajo de final de grado que realiza el 

estudiante, entendiendo que no se trata de una intervención psicológica, sino de 

una práctica en el marco de la formación académica del estudiante.  
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 Se me ha informado de las tareas que comportan mi participación en esta 

investigación y que consisten en: 1. Aceptar el consentimiento informado. 

2.Responder el Test de Ajustamiento Marital de Locke-Wallace. 3.Responder el 

test Open Sex Role Inventory.  

 Soy conocedor/a de la posibilidad de retirarme en cualquier momento, sin 

necesidad de ningún tipo de justificación ni consecuencias.  

Los datos obtenidos a través de mi participación se tratarán solo con fines científicas, y 

se aplicarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y mi derecho a 

intimidad personal y familiar. Luego que se obtengan se tratarán sin vincularlas a datos 

que permitan mi identificación. No se comunicarán datos identificativos míos a otras 

personas. En ningún caso se difundirán de forma que se puedan vincular a mi persona.  

 Una vez finalizado el trabajo, si es de mi interés, podré tener acceso a los 

resultados globales de la investigación formulando la petición pertinente 

enviando un correo a la siguiente dirección electrónica del estudiante:  

claudia_hl@hotmail.com 

 


