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Resum  

La Intel·ligència Emocional és un fenomen cada vegada més conegut. Tot i això, avui 

dia encara es desconeix i hi ha controvèrsia en el camp de la investigació, sobre si 

existeixen diferències entre homes i dones respecte a les habilitats emocionals. El 

present estudi té com a objectiu investigar el grau de relació entre Intel·ligència 

Emocional i gènere, estudiant el paradigma amb més profunditat i analitzant les 

diferències que hi ha entre homes i dones respecte a les quatre àrees d’Intel·ligència 

Emocional del model de Salovey i Mayer. Per dur a terme l’estudi, seguint una 

metodologia quantitativa, es va avaluar la Intel·ligència emocional de 20 homes i 20 

dones d’entre 20 i 25 anys amb la mesura d’habilitat MSCEIT (Mayer, Salovey and 

Caruso Emotional Intelligence Test), en la seva adaptació espanyola. A partir 

d’aquesta investigació, s’ha exposat la puntuació total i de les quatre àrees 

d’Intel·ligència Emocional dels participants, en primer lloc de manera general i 

seguidament, segons el gènere. A més, també s’ha exposat la comparació de mitjanes 

de la Intel·ligència Emocional dels homes i de les dones. Pel que fa als resultats 

obtinguts, aquests  indiquen que les dones presenten més habilitats que els homes en 

Intel·ligència emocional. Tot i això, no presenten una puntuació significativament 

superior en les quatre àrees del model, únicament en les branques de percepció 

emocional i facilitació emocional.  

Paraules clau: Intel·ligència emocional, gènere, habilitats emocionals, mesura 

d’habilitat, quatre àrees d’Intel·ligència Emocional i model de Salovey i Mayer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Nowadays, Emotional Intelligence is increasing its popularity. Nevertheless, it is still 

unknown and there is some controversy over whether there are differences between 

men’s and women’s emotional abilities. The objective of this study is to investigate the 

relation between Emotional Intelligence and gender, studying the paradigm thoroughly 

and analysing the differences between men and women in relation to the four areas of 

Emotional Intelligence of Salovey and Mayer’s model. To carry out the study, following 

a quantitative methodology, the Emotional Intelligence has been evaluated in 20 men 

and 20 women between 20 and 25 years old through an Spanish adaptation of the 

ability measurement MSCEIT (Mayer, Salovey and Caruso Emotional Intelligence) has 

been used. Firstly, the total score and the four Emotional Intelligence areas of the 

participants have been in presented in general terms and, secondly, taking into account 

gender considerations. Furthermore, a comparison between the Emotional Intelligence 

in men and women mean has been exposed. In relation to the results, it is proven that 

women have more abilities than men in terms of Emotional Intelligence. However, there 

is not a significantly higher score in the four areas of the model, these differences are 

only evident in emotional perception and emotional facilitation branches. 

Key words: Emotional Intelligence, gender, emotional abilities, ability measurement, 

four areas of Emotional Intelligence and Salovey and Mayer’s model.   
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1. Introducció  

La Intel·ligència Emocional és un concepte relativament recent, que desperta un gran 

interès en la investigació psicosocial i ha estat estudiat per diversos autors al llarg dels 

anys. Aquest tipus d'intel·ligència va ser definida inicialment per Salovey i Mayer 

(1990) com "el subconjunt d'habilitats de la intel·ligència social que implica la capacitat 

de supervisar les emocions i els sentiments propis i dels altres, per discriminar entre 

ells i utilitzar aquesta informació per dirigir el pensament i les accions" (Carretero, 

2015).  

Pel que fa al gènere, a la nostra societat sempre s'ha considerat que les dones tenen 

més habilitats emocionals que els homes, pensat que el gènere femení té més 

capacitat per expressar, reconèixer i comprendre les seves pròpies emocions i les dels 

altres. Respecte a aquesta variable, són diversos els estudis sobre intel·ligència 

emocional que han analitzat la relació entre aquest paradigma i la variable gènere, 

concloent, en la majoria d'investigacions, que les dones obtenen una puntuació 

superior a la dels homes en Intel·ligència Emocional. Aquests estudis, també han 

analitzat l'origen d'aquestes diferències, considerant factors biològics, socials i 

educatius per explicar perquè difereixen homes i dones respecte a la Intel·ligència 

emocional. D'aquesta manera, s'ha considerat que l'educació, el procés de 

socialització i els rols diferenciats que desenvolupen homes i dones a la societat pel fet 

de pertànyer a un gènere o a un altre, podrien explicar aquestes diferències. 

Tot i això, els estudis també mostren que és necessari aprofundir en la investigació, ja 

que hi podria haver controvèrsia respecte a la relació entre la Intel·ligència Emocional i 

gènere, depenen de l'instrument de mesura que s'utilitzés.  

La motivació per a la realització d'aquest Treball Final de Grau està relacionada, per 

una banda, amb l'interès per l'aprofundiment en l'aprenentatge del concepte 

Intel·ligència Emocional. Aquest concepte ha estat present durant els cursos del grau 

de psicologia però no s'ha indagat en conèixer com va sorgir el paradigma, quins els 

elements que el formen, en què consisteixen cadascuna d'aquestes habilitats i en 

general, no s'ha aprofundit sobre la importància que té posseir i fer ús de les habilitats 

emocionals. 

Per altra banda, l'interès per aquest tema d'estudi també està vinculat amb conèixer el 

grau de relació entre la Intel·ligència Emocional i el gènere. És a dir, quines són les 

diferències entre homes i dones respecte a la percepció, la comprensió i l'ús de les 

emocions. Diferències que podrien estar relacionades amb els rols i estereotips de 
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gènere que hi ha a la nostra societat actual, els quals farien que les nostres 

competències o habilitats emocionals variessin segons si ens identifiquem amb un 

gènere o amb un altre. 
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2. Objectius i hipòtesis 

En relació als objectius generals de la present investigació, aquests són: 

• Conèixer el concepte d’Intel·ligència Emocional i els components que el formen.  

• Conèixer el grau de relació entre Intel·ligència Emocional i perspectives de gènere 

a través d'una mesura d'habilitat (MSCEIT). 

• Estudiar les diferències trobades entre intel·ligència emocional i gènere en una 

mostra de 20 dones i 20 homes. 

Seguidament, les hipòtesis d'aquest estudi serien: 

• Les dones tenen més habilitat en Intel·ligència Emocional que els homes (H1). 

- Hipòtesi nul·la (H0): No hi ha una diferència significativa entre les habilitats de les 

dones i les habilitats dels homes en Intel·ligència Emocional. 

• Les dones obtindran una puntuació superior a la dels homes en percepció 

emocional, facilitació emocional, comprensió emocional i maneig emocional (H2). 

- Hipòtesi nul·la (H0) : No hi ha una diferència significativa entre les puntuacions de 

les dones i les puntuacions dels homes en  percepció emocional, facilitació 

emocional, comprensió emocional i maneig emocional.  
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3. Fonamentació teòrica 

En aquest primer apartat del treball s’exposa el marc teòric del present estudi, el qual 

es divideix en dos grans punts. En el primer s’exposa el concepte d’Intel·ligència 

Emocional amb una definició d’aquest, una aproximació històrica, un anàlisi dels 

models d’estudi que hi ha i finalment, una presentació de les mesures d’avaluació del 

constructe. En el segon punt, es relaciona la Intel·ligència Emocional i el gènere, 

exposant a l’inici, de manera breu, en què consisteix aquesta variable.   

3.1. Què és la intel·ligència emocional?  

3.1.1. Definició 

Durant els últims anys, molts estudis s’han dedicat a analitzar la relació entre 

sentiments i pensaments. La Intel·ligència Emocional és un concepte relativament 

recent el qual complementa el terme d’intel·ligència donant importància als factors 

emocionals, personals i socials de la conducta intel·ligent (Candela, Barberá, Ramos i 

Sarrió, 2002). Salovey i Mayer (1990) van ser uns dels primers autors que van abordar 

el concepte Intel·ligència emocional  i el van definir inicialment com “l’habilitat per 

regular els sentiments i les emocions pròpies i dels altres, discriminar entre elles i 

utilitzar aquesta informació per guiar el pensament i l’acció d’un mateix” (Fernàndez – 

Berrocal i Mestre, 2017, p. 32).  

3.1.2. Aproximació al concepte d’intel·ligència emocional 

Trobem una sèrie d’antecedents que podrien haver propiciat l’aparició del que 

actualment es denomina Intel·ligència Emocional. Al seu estudi, Carretero (2015) 

indica que Binet i Simon (1908) van començar a introduir la idea que es podia fer ús de 

les emocions d’una forma intel·ligent. Seguidament, també cal considerar com a 

precursor, el concepte d’Intel·ligència Social de Thorndike (1920), el qual la va definir 

com “l’habilitat per comprendre i dirigir als homes i dones, nois i noies a actuar 

sàviament en les relacions humanes” (p.228). L’autor fa referència que aquesta 

intel·ligència relaciona una habilitat mental i una habilitat social amb el fet d’actuar 

adequadament des del punt de vista adaptatiu i social. Fins aquest moment, la 

intel·ligència i l’emoció s’havien considerat com conceptes separats però pròximament 

es van integrar dins del camp que s’anomenava “cognició i afecte” (Extremera i 

Fernández – Berrocal, 2009). 

Al voltant dels anys noranta la conceptualització de la Intel·ligència va adquirir una 

visió més àmplia gràcies als treballs de Sternberg i de Gardner (Mestre, J; Comunian, 
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A; Comunian, A; 2017). Gardner (1983) en la seva teoria de les intel·ligències múltiples 

parlava de set tipus d’intel·ligències diferents: la musical, la cinètica – corporal, la 

lògica – matemàtica, la lingüística, l’espacial, la interpersonal i la intrapersonal. 

Aquestes dues últimes intel·ligències serien les que es vincularien amb el concepte 

d’Intel·ligència Emocional. L’autor definia la intel·ligència interpersonal com aquella 

que “es construeix a partir de la capacitat nuclear per notar distincions entre els altres, 

en particular, contrastos en els seus estats d’ànim, temperaments, motivacions i 

intencions. En formes més avançades, aquesta intel·ligència permet a un adult dotat, 

llegir les intencions i desitjos dels altres, fins i tot quan aquests estan amagats” 

(Gardner, 2006, p. 15). Pel que fa a la intel·ligència intrapersonal, aquesta era definida 

per Gardner com “el coneixement dels aspectes interns de la persona: l’accés a la 

pròpia vida emocional, a la varietat d’emocions, la capacitat per realitzar 

discriminacions entre aquestes emocions i finalment posa’ls-hi una etiqueta i recórrer a 

elles per tal d’entendre i guiar la pròpia conducta” (Gardner, 2006, p. 17).  

Finalment, el concepte d’Intel·ligència Emocional va ser formulat i definit pels autors 

Salovey i Mayer al 1990. Daniel Goleman, al 1995, va recollir aquestes aportacions i 

les va divulgar amb el seu llibre Intel·ligència Emocional, el qual va tenir un fort 

impacte i va popularitzar el constructe, convertint la seva obra en un best seller en 

diversos països. Per aquest autor, la Intel·ligència Emocional és un terme ampli que 

inclou la capacitat de conèixer les pròpies emocions, ser capaç de gestionar-les, poder 

motivar-se a un mateix, reconèixer les emocions dels altres i poder establir relacions 

(Bisquerra, 2000).  

Anys després, al 1997, Salovey i Mayer van redefinir el constructe donant més 

importància als aspectes cognitius. D’aquesta manera la Intel·ligència Emocional és 

entesa per aquests autors com “l’habilitat per percebre, valorar i expressar l’emoció 

adequadament i adaptativament; l’habilitat per accedir i/o generar sentiments que 

facilitin el pensament; l’habilitat per entendre les emocions i la cognició emocional i 

l’habilitat per regular les emocions per promoure el creixement intel·lectual i emocional” 

(Mayer i Salovey 2007, p. 32).  

3.1.3. Models d’estudi de la intel·ligència emocional  

Es poden distingir dos tipus de models d’estudi de la Intel·ligència Emocional segons 

la categorització conceptual: els models mixtes i els models d’habilitat. Per una banda, 

els models mixtes són aquells que comprenen aptituds, comportaments i trets de la 

personalitat. Aquests han estat els models teòrics més extensos.  



6 
 

D’altra banda, els models d’habilitat o models purs, defensats pels autors Salovey i 

Mayer, fan referència a l’ús adaptatiu de les emocions i a la seva aplicació en el nostre 

pensament (Fernàndez – Berrocal i Extremera, 2005).   

3.1.3.1. Models mixtes  

En aquests models, la Intel·ligència Emocional és definida com la interacció entre 

certes dimensions de la personalitat com poden ser l’assertivitat, l’optimisme i 

l’extraversió i competències emocionals com són l’autoregulació i l’autoconeixement 

emocional (Carretero, 2015).  

Els models més representatius d’aquesta tipologia són el propulsat per Goleman 

(1995, 1998 y 2001) i el de Bar-On (1997 i 2000). Els autors defensen que els trets de 

la Intel·ligència Emocional són característiques internes i estables de cada persona, 

els quals influeixen en la seva conducta (Carretero, 2015).  

3.1.3.2. Models d’habilitat  

Aquests models consideren que la Intel·ligència Emocional és una habilitat que permet 

fer ús de les emocions i pensar d’una forma més intel·ligent sobre la pròpia vida 

emocional, a partir del processament de la informació emocional, és a dir, unint 

emocions i raonament. (Mayer i Salovey, 1997; citat per Fernández – Berrocal i 

Extremera, 2005).  

Des d’aquest posicionament, la persona pot fer un ús adaptatiu de les emocions, és a 

dir, pot percebre, comprendre i regular les emocions i utilitzar aquesta informació per 

resoldre problemes i adaptar-se al medi que l’envolta. També es destaca la 

importància de les habilitats de caràcter cognitiu perquè la persona assoleixi una 

adaptació adient al medi. A més, Grewal i Salovey (2005) defensen que la capacitat de 

processar la informació que prové de les emocions no està lligada als trets estables de 

la personalitat, a diferència dels models mixtos (Fernández – Berrocal i Extremera, 

2005).  

Tot i que els models d’habilitat són menys coneguts i divulgats, mostren un gran suport 

empíric. A més, els estudis sobre Intel·ligència Emocional que es basen en aquests 

models mostren que la Intel·ligència evoluciona amb l’edat i l’experiència, assemblant-

se als models tradicionals que estudien la intel·ligència (Carretero, 2015).  

El model més destacat inclòs en els models d’habilitat és el de Mayer i Salovey (1997). 
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Model de Mayer i Salovey 

Inicialment, al 1990, els autors Salovey i Mayer van desenvolupar un model en el qual 

definien formalment la Intel·ligència Emocional i demostraven que aquest constructe 

es podia mesurar com una habilitat (Mayer, DiPaolo i Salovey, 1990; Salovey i Mayer, 

1990; citar per Brackett i Salovey, 2007). Segons aquest model, la Intel·ligència 

emocional estava formada per tres categories d’habilitats adaptatives: la valoració i 

l’expressió de les emocions, la regulació de les emocions i la utilització de les 

emocions per solucionar problemes. (Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, 

Golden, Dorheim, 1998).  

La primera habilitat, està formada per dos components segons si l’emoció és en un 

mateix o en els altres. Pel que fa a la valoració i l’expressió de les emocions, quan 

aquestes se situen en un mateix, el procés d’Intel·ligència Emocional s’inicia quan la 

informació entra en el sistema perceptiu. D’aquesta manera, la Intel·ligència Emocional 

permet valorar i expressar les emocions i alhora controlar-les. A més, aquesta 

valoració emocional també determina l’expressió de les emocions a través del 

llenguatge verbal o no verbal. En relació a la valoració i l’expressió de les emocions en 

els altres, és important que les persones puguin percebre emocions no només d’elles 

mateixes sinó també de les persones que les envolten. Aquesta destresa es pot 

relacionar amb l’empatia, definida com l’habilitat per comprendre les emocions dels 

altres i tornar-les a experimentar en un mateix (Salovey i Mayer, 1990) 

La segona habilitat, la regulació de les emocions, també es diferencia entre la 

regulació emocional en un mateix i en els altres. En relació a la pròpia persona, des 

d’aquest model s’indica que hi ha una varietat d’experiències que es vinculen amb el 

nostre estat d’ànim. D’aquesta manera, la regulació de les emocions es pot 

conceptualitzar com el resultat d’un procés de monitoratge, avaluació i actuació per 

canviar l’estat d’ànim. Pel que fa a la regulació de les emocions en els altres, la 

Intel·ligència Emocional també inclou l’habilitat per regular i alterar les reaccions 

emocionals de les altres persones (Salovey i Mayer, 1990). 

La tercera habilitat és l’ús de la intel·ligència emocional i fa referència a la capacitat 

per solucionar els problemes de manera adaptativa. Des d’aquest model s’indica que 

les persones tenim diferents habilitats per fer ús de les nostres emocions per 

solucionar problemes i que els nostres estats d’ànim i les pròpies emocions influeixen 

en els components i les estratègies que es desenvolupen (Salovey i Mayer, 1990).  
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Figura 1. Model inicial d’Intel·ligència Emocional de Salovey i Mayer (Schutte, Malouff, 

Hall, Haggerty, Cooper, Golden i Dornheim, 1997).  

 

 

Seguidament, al 1997, Mayer i Salovey van reformular el seu primer model donant 

més èmfasi als components cognitius de la Intel·ligència Emocional i conceptualitzat 

aquest terme com a potencial pel creixement intel·lectual i emocional (Schutte, 

Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden i Dornheim, 1997). Aquest nou model defineix 

la Intel·ligència Emocional a través de quatre branques o àrees.  

• Percepció de les emocions 

La primera branca fa referència a l’habilitat per identificar i reconèixer les emocions i 

els sentiments en un mateix, en les altres persones i en altres estímuls com per 

exemple veus de persones o música. Aquesta habilitat fa referència al grau en què una 

persona pot identificar les seves pròpies emocions i les sensacions fisiològiques i 

cognitives que les acompanyen. Aquesta capacitat implica que la persona pari atenció 

i descodifiqui els senyals emocionals de l’expressió facial, els moviments corporals i el 

to de veu. A més, aquesta dimensió també es relaciona amb la capacitat per 

discriminar l’honestedat i la sinceritat de les emocions dels altres (Fernàndez – 

Berrocal i Extremera, 2005).  

La percepció de les emocions va ser la primera habilitat que es va desenvolupar i 

forma part de la base del model de les quatre branques d’Intel·ligència Emocional de 

Mayer i Salovey (Carretero, 2015).  
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• Ús de l’emoció per facilitar el pensament  

La segona branca està relacionada amb l’habilitat que té la persona per utilitzar les 

emocions per focalitzar l’atenció en qüestions rellevants i pensar de manera més 

racional, lògica i creativa (Brackett i Salovey, 2007, p.71). Aquesta habilitat se centra 

en l’efecte que tenen les emocions en els processos cognitius i en com aquestes 

emocions faciliten la presa de decisions. Aquest aspecte implica l’ús dels sentiments 

en tasques cognitives com el raonament o la solució de problemes. A més, segons 

aquest model, algunes emocions poden actuar de manera positiva en el raonament de 

la persona i en la manera en què processa la informació, estimulant el pensament 

creatiu (Fernández - Berrocal i Extremera, 2005).  

• Comprensió de les emocions 

La tercera branca fa referència a la capacitat per analitzar les emocions, la qual implica 

desglossar els senyals emocionals, etiquetar les emocions, identificar les categories 

que engloben els sentiments i entendre el significat de les emocions senzilles i de les 

emocions complexes. Aquesta habilitat també implica conèixer les causes que 

generen els estats afectius i com aquests evolucionen. A més, la comprensió 

emocional fa referència a la capacitat que té una persona per reconèixer la transició 

entre diversos estats emocionals i detectar sentiments que siguin simultanis o 

contradictoris (Fernández i Extremera, 2005).  

Dins d’aquest model, es considera que les persones que tenen habilitat per entendre 

les emocions estan dotades d’una àmplia comprensió del lèxic emocional i tenen la 

capacitat de descriure diferents estats emocionals (Brackett i Salovey, 2007).  

• Regulació de les emocions 

La quarta branca fa referència a l’habilitat que té la persona per estar oberta a 

sentiments positius i negatius, reflexionar sobre aquests estats emocionals i avaluar si 

la informació que els acompanya és positiva o negativa, per tal d’aprofitar-la o 

descartar-la. A més, també es vincula amb la capacitat per regular els estats d’ànim 

propis i dels altres. Des d’aquest model, la regulació de les emocions engloba 

habilitats intrapersonals i interpersonals, ja que quan es posen en pràctica estratègies 

per regular les emocions, tant els sentiments propis com els dels altres es veuen 

modificats (Fernández i Extremera, 2005).  

Es considera que aquesta branca és la més complexa de la Intel·ligència Emocional i 

és la que més es relaciona amb les definicions del propi constructe (Carretero, 2015). 

A més, és l’habilitat que assoleix els processos emocionals que tenen més 
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complexitat, és a dir, el creixement intel·lectual i emocional a través de la regulació 

conscient de les emocions (Fernández i Extremera, 2005).  

3.1.4. Mesures d’avaluació de la intel·ligència emocional 

El desenvolupament de models teòrics va fer que sorgissin diferents tipus de mesures 

per avaluar la Intel·ligència Emocional. D’aquesta manera, des de cada model teòric 

s’han elaborat diversos instruments que mesuren aquest constructe. Aquestes proves 

d’avaluació es poden dividir segons si són qüestionaris o mesures d’autoinforme o si 

són mesures d’execució o proves d’habilitat (Carretero, 2015).  

Les mesures d’autoinforme van ser els primers instruments que es van desenvolupar 

per avaluar la Intel·ligència Emocional i amb elles s’obté informació de la valoració 

subjectiva que fa la persona sobre les seves habilitats i competències afectives. 

Aquests instruments mesuren la Intel·ligència Emocional de manera ràpida a través de 

peguntes curtes, amb diverses opcions de resposta que la persona ha de respondre. A 

partir d’aquestes respostes, s’obté un índex de les creences i expectatives de la 

persona, anomenat “Intel·ligència Emocional Percebuda” (Salovey, Stroud, Woolery i 

Epel, 2002; citat per Fernández – Berrocal i Extremera, 2005). Aquest índex informa 

de l’habilitat per percebre, discriminar i regular les pròpies emocions i les dels altres 

(Extremera i Fernández, 2004).  

Un exemple de mesura d’autoinforme és el Trait Meta – Mood Scale, desenvolupada 

pels autors Salovey, Mayer, Goldman, Turvey i Palfai al 1995. Posteriorment, aquesta 

prova va ser reduïda i modificada en la versió Espanyola anomenada TMMS – 24 

(Fernàndez i Extremera, 2005).  

Una altra manera d’avaluar la Intel·ligència Emocional és a través de mesures 

d’execució o d’habilitat. Aquests instruments són més recents i consisteixen en una 

nova forma d’avaluació més objectiva i que té menys en compte la percepció de la 

pròpia persona sobre les seves habilitats emocionals. Les proves d’habilitat mesuren la 

Intel·ligència Emocional a partir de la resolució, per part dels subjectes, de 

determinades tasques o problemes emocionals. Posteriorment, aquestes respostes 

són comparades amb criteris de puntuació predeterminats i objectius (Carretero, 

2015).  

En relació a les mesures d’autoinforme, aquestes presenten alguns problemes a l’hora 

de ser aplicades. Concretament, aquest tipus de proves poden estar afectades per la 

memòria o els biaixos perceptius que cada persona té sobre ella mateixa i les seves 

habilitats emocionals, així com també poden estar afectades per la distorsió voluntària 
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del subjecte per tal de respondre de manera socialment desitjable (Extremera i 

Fernández, 2004). Per tal de donar resposta als biaixos que presentaven les proves 

d’autoinforme, es van crear les mesures d’habilitat.  

Els autors que van ser pioners i fins fa poc els únics, en elaborar mesures d’habilitat 

per avaluar la Intel·ligència Emocional van ser Mayer, Salovey i Caruso, creant al 

1999, l’instrument MEIS. Posteriorment, al 1997 van desenvolupar una versió millorada 

de la prova, la qual actualment és la mesura més utilitzada i millor validada: el Mayer – 

Salovey – Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT; Mayer, Salovey i Caruso, 

2001) (Fernández i Extremera, 2005).  

3.1.4.1. MSCEIT: Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test 

El MSCEIT és una prova que mesura d’habilitat de la Intel·ligència Emocional, va ser 

desenvolupada per Mayer, Salovey i Caruso i es basa en la seva predecessora, el 

MEIS. D’aquest nou instrument de mesura de la Intel·ligència Emocional es van crear 

dues versions: el MSCEIT v.1.1. (Mayer, Salovey i Caruso, 1999) i el MSCEIT v.2.0. 

(Mayer, Salovey i Caruso, 2001) el qual compta amb una adaptació espanyola 

desenvolupada pels autors Extremera i Fernández – Berrocal al 2002 (Extremera i 

Fernández – Berrocal, 2004).  

El MSCEIT és un instrument que està format per 141 ítems els quals mesuren les 

quatre branques del model: percebre les emocions de manera eficaç, utilitzar les 

emocions per facilitar el pensament, comprendre les emocions i manejar les emocions. 

Cadascun d’aquestes quatre àrees implica una sèrie d’habilitats:  

• Percepció emocional: capacitat per percebre les pròpies emocions i les dels altres, 

així com l’habilitat per percebre les emocions en l’art, la música, els objectes o 

altres estímuls.  

• Facilitació emocional: habilitat per generar, utilitzar i sentir les emocions de manera 

que permeti comunicar els sentiments o fer ús d’aquests per altres tasques 

cognitives. 

• Comprensió emocional: habilitat per comprendre la informació emocional, com 

evolucionen i com es combinen les emocions i capacitat per comprendre els 

significats emocionals.  

• Maneig emocional: capacitat per estar obert als sentiments, modular-los i fomentar 

el creixement personal.  

La prova està formada per vuit tasques emocionals que engloben les habilitats del 

model. D’aquesta manera, cadascuna de les quatre habilitats és avaluada a través de 
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dues tasques. La capacitat per percebre les emocions de manera eficaç és mesurada 

a través de tasques on es perceben emocions en fotografies i en rostres de persones. 

L’habilitat d’utilitzar les emocions per facilitar el pensament és avaluada mitjançant la 

tasca de sensació i facilitació. Seguidament, la capacitat per comprendre les emocions 

és mesurada a través d’una activitat on es combinen emocions i una altra tasca on hi 

ha canvis en les emocions. Per últim, l’habilitat per manejar les emocions s’avalua amb 

una tasca de maneig emocional i amb una activitat de relacions emocionals.  

En relació a les puntuacions, aquestes s’obtenen mitjançant dos criteris: l’expert i el 

consens. A més, el MSCEIT proporciona una puntuació total, una puntuació vinculada 

a l’àrea d’experiència i una altra relacionada amb l’àrea estratègica, puntuacions de les 

quatre branques del model i per últim, puntuacions de cada subescala de la prova 

(Fernández – Berrocal i Etremera, 2005).  
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3.2. Intel·ligència emocional i gènere 

El concepte gènere fa referència al grup al qual pertanyen les persones de cada sexe, 

entenent el sexe des d’una perspectiva sociocultural i no únicament biològica (Real 

Academia Española, 2019). D’aquesta manera, el gènere engloba un conjunt de 

pràctiques, creences, representacions i prescripcions socials que sorgeixen en un grup 

d’éssers humans segons la interpretació i valoració que es fa de les diferències entre 

homes i dones (Rocha – Sánchez i Díaz, 2005). 

A través d’un procés psicològic, social i cultural, cada persona assumeix un gènere, 

masculí o femení. Aquest procés implica incorporar normes, regles i expectatives que 

existeixen sobre cada gènere, és a dir, idees, creences i valoracions que cada cultura 

defineix pel fet de ser home o ser dona i les quals delimiten els comportaments, els 

pensaments o les emocions adequades per a cada persona. A través de les creences 

sobre els rols que han de desenvolupar homes i dones a la societat, es desenvolupen 

els estereotips de gènere. Aquests estereotips determinen com ha de ser la conducta 

d’homes i de dones, alhora que s’assumeix que ambdós gèneres posseeixen 

característiques de personalitat que els diferencien, de manera que es vincula a 

homes i a dones dins de dues categories diferencials, masculina o femenina (Rocha – 

Sánchez i Díaz, 2005).  

Respecte a la Intel·ligència Emocional, són diversos els estudis que indiquen que 

aquest paradigma inclou capacitats o habilitats que es poden vincular amb els rols de 

gènere (Sánchez, Fernàndez – Berrocal, Montañés i Latorre, 2008). La identitat de 

gènere fa referència a la identificació amb els trets estereotípicament masculins i els 

trets estereotípicament femenins. (Gartzia, Aritzeta, Balluerka i Barberà, 2012). El 

reconeixement d'aquests trets pot influir en el desenvolupament de capacitats i 

habilitats emocionals i per tant, pot tenir incidència en la gestió del món emocional 

propi i el de les persones que ens envolten (Fisher, 1993; citat per Carretero, 2015). 

Per una banda, hi ha trets com l'habilitat per atendre, entendre i comprendre les 

emocions pròpies i dels altres, els quals són considerats típicament com a femenins, 

anomenats expressius. Des d'aquesta perspectiva, les dones presenten una major 

sociabilitat i atenció a les necessitats dels altres i major sensibilitat i empatia. Per altra 

banda, trets com la capacitat per regular els estats emocionals són considerats 

típicament masculins, anomenats instrumentals. D'aquesta manera, els homes es 

caracteritzarien per ser més independents, assertius i ambiciosos (Carretero, 2015).  

Tradicionalment, s'ha pensat que les dones tenen més habilitats emocionals, 

considerant que tenen més competències que els homes en l'expressió i el 
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reconeixement de les emocions (Candela, Barberà, Ramos i Sarrió, 2002). Aquest 

estereotip, encara es manté en l'actualitat (Grewal i Salovey, 2006; citat per Sanchez, 

Fernández – Berrocal, Montañés i Latorre, 2008) i de vegades s'associa el gènere 

femení amb la imatge d'una dona sensible, que s'emociona, que expressa els seus 

sentiments amb facilitat i que de vegades la seva conducta pot ser inestable (Sanchez, 

Fernández – Berrocal, Montañés i Latorre, 2008). Segons Grossman i Wood (1993), 

les dones experimenten i expressen les emocions més intensament que els homes 

tant en experiències positives, per exemple de felicitat,  com en experiències 

negatives, per exemple de tristesa o de por (citat per Fernández – Berrocal, Cabello, 

Castillo i Extremera, 2012). En canvi, els homes experimenten i expressen més que 

les dones emocions com l’enuig (Fabes i Martin, 1991; citat per Feldman, D. Lane, 

Sechrest i E. Schwartz, 2000). Per altra banda, també hi ha autors que indiquen que 

les dones es descriuen a elles mateixes com a més emocionals que els homes, 

expressant de manera més intensa i més freqüent les pròpies experiències emocionals 

(Feldman, Robin, R. Piertromonaco, M. Eyssell, 1998).  

En relació a l’origen d’aquestes diferències, físicament hi ha determinades àrees 

cerebrals que són diferents en els homes i en dones, considerant-se que aquelles que 

es dediquen al processament emocional són més grans en les dones que en els 

homes (Baron – Cohen, 2003, 2005; Gur, Gunning – Dixon i Bilker, 2002; citat per 

Sánchez, Fernàndez – Berrocal, Montañés i Latorre, 2008). 

Candela, Barberá, Ramos i Sarrió (2002) indiquen que des de la infància les dones 

tenen una socialització més vinculada als sentiments que no pas els homes. A més, es 

creu que mentre les dones reben una educació dirigida a aspectes emocionals, els 

homes aprenen a minimitzar les emocions vinculades amb la tristesa, la culpabilitat, la 

vulnerabilitat o la por (Fernández – Berrocal, Cabello, Castillo i Extremera, 2012). 

Aquests aspectes fan que les relacions entre el gènere femení i les habilitats 

emocionals siguin estretes (Sánchez, Fernández – Berrocal, Montañés i Latorre, 2008)  

Per altra banda, es considera que les diferències de gènere en la intensitat de les 

experiències emocionals també són degudes les tasques que els homes i les dones 

desenvolupen a la societat (Eagly, 1987; Eagly i Wood, 1991; Wood i Rhodes, 1992; 

citat per Grossman i Wood, 1993). D’aquesta manera, a diferència dels homes, les 

dones solen desenvolupar tasques a les cures tant a la llar com a les feines 

remunerades, aspecte que genera diferències en el comportament social d’homes i 

dones. (Grossman i Wood, 1993). 
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En relació a aquest aspecte, els canvis socials de la dona en la societat, marcats per la 

presència d’aquest gènere en el mercat laboral i en feines que tradicionalment 

ocupaven els homes, ha fet que les diferències en els trets instrumentals, entre el 

gènere masculí i el gènere femení, s’hagin reduït. No succeeix el mateix en el cas dels 

trets expressius, ja que els homes no s’han incorporat en tanta mesura com les dones 

en tasques considerades tradicionalment com a femenines, fent que la puntuació del 

gènere masculí en expressivitat segueixi sent baixa (Twenge, 1997, 2001; citat per 

Gartzia, Aritzeta, Balluerka i Barberá, 2012).  

Majoritàriament, els estudis realitzats sobre Intel·ligència Emocional i gènere, s'han 

centrat majoritàriament a analitzar les diferències d'aquest constructe segons el 

gènere masculí i femení i, en general, s'ha pogut veure com les dones tenen més 

competències en Intel·ligència Emocional que els homes. (Gartzia, Aritzeta, Balluerka i 

Barberà, 2012). D'aquesta manera, s'ha pogut constatar que les dones presenten més 

coneixement emocional, expressen les emocions amb més fluïdesa, tenen més 

competències interpersonals i una major adaptació social (Fernández – Berrocal, 

Cabello, Castillo i Extremera, 2012). 

Tot i això, hi ha controvèrsia segons el mètode d'avaluació que s'utilitzi, és a dir, 

proves d'autionforme o d'habilitats. Aquestes diferències de gènere respecte a la 

Intel·ligència Emocional es veuen reflectides en instruments on es mesura el 

constructe com una habilitat. Des d'aquest model, s'han trobat diferències entre homes 

i dones respecte a l'ús, la comprensió i el maneig de les emocions, sent les dones les 

que obtenen una puntuació més elevada (Gartzia, Aritzeta, Balluerka i Barberà, 2012). 

D'aquesta manera, els estudis on s'han utilitzat mesures d'habilitat com el Mayer – 

Salovey – Caruso Emotional Intelligece Test (MSCEIT; Mayer, Salovey i Caruso, 

2001), s'han trobat diferències significatives en la Intel·ligència Emocional, 

predominant les dones enfront dels homes. Cal dir que també hi ha conflicte respecte 

a quines dimensions del model de Mayer, Salovey i Caruso les dones presenten més 

habilitats. Hi ha estudis que indiquen que aquestes diferències es troben en aspectes 

vinculats a les experiències, com la percepció i la facilitació emocional (Castro – Schilo 

i Kee, 2010; Farrey i Austin, 2007; Kafetsios, 2004; Livingstone i Day, 2005; citat per 

Fernàndez – Berrocal, Cabello, Castillo i Extremera, 2012). Un segon tipus d’estudis 

mostren que les diferències de gènere respecte a la Intel·ligència Emocional es troben 

aspectes estratègics com la comprensió i el maneig emocional (Farrelly i Austin, 2007; 

Goldenberg, Matheson i Mantler, 2006; citat per Fernàndez – Berrocal, Cabello, 

Castillo i Extremera, 2012). També hi ha altres estudis  on s’han trobat resultats 

diversos i s’observa que les dones presenten puntuacions més elevades en percepció, 
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facilitació i comprensió emocional i també en la puntuació total de la prova (Mclntyre, 

2010 citat per Fernàndez – Berrocal, Cabello, Castillo i Extremera, 2012). Finalment, 

un darrer grup d’estudis mostren que les dones obtenen valors superiors als homes en 

totes les branques del MSCEIT (Extremera i Fernàndez – Berrocal, 2009).  

En els estudis on s'han utilitzat instruments d'autoinforme els resultats són dispars. Hi 

ha casos on s'han trobat diferències significatives entre homes i dones en canvi, en 

altres estudis no s'han trobat diferències de gènere respecte a la Intel·ligència 

Emocional. Tot i això, s'ha pogut veure com les dones obtenen puntuacions superiors 

en les branques d'atenció i expressió emocional mentre que els homes ho fan en les 

branques de regulació (Bar-On, 2006; citat per Gartzia, Aritzeta, Balluerka i Barberà, 

2012). 

Segons els estudis, aquestes diferències de resultats segons l'instrument de mesura 

que s'utilitza indica que els homes autoinformen una Intel·ligència Emocional superior 

a la que després mostren en les proves d'habilitat i que les dones, en canvi, informen 

d'una Intel·ligència Emocional inferior en les mesures d'autoinforme a la que 

demostren, posteriorment, en les mesures d'habilitat (Brackett i Mayer, 2003; Brackett 

et al., 2006; Lumley et al., 2005; Petrides i Furnham, 2000; citat per Sánchez, 

Fernàndez – Berrocal, Montañés i Latorre, 2008). 

Finalment, cal tenir present que el gènere és una variable que interacciona de manera 

complexa amb factors demogràfics i socioculturals (McIntyre i Edwards, 2009; citat per 

Fernández – Berrocal, Cabello, Castillo i Extremera, 2012). En relació amb aquest 

aspecte, les diferències de gènere respecte a la Intel·ligència Emocional es podrien 

explicar a partir de les diferències en la socialització d'homes i dones, ja que aquesta 

és una de les variables que determina en gran mesura la forma de pensar, comportar-

se i sentir. D'aquesta manera, els resultats obtinguts mitjançant proves d'habilitat, les 

quals mostren les diferències de gènere respecte a la Intel·ligència Emocional, 

seguirien la línia esperada segons els processos de socialització i educació als que 

estan sotmesos nens i nenes (Carretero, 2015). 
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4. Part pràctica  

En aquest segon apartat s’exposa procés que s’ha dut a terme per tal d’obtenir dades 

per estudiar el grau de relació entre Intel·ligència Emocional i gènere. D’aquesta 

manera el marc pràctic està dividit en tres punts. Primerament, s’exposa la 

metodologia que s’ha dut a terme, incloent-hi els objectius i hipòtesis, el disseny 

d’investigació, els participants de la mostra, l’instrument utilitzat i els procediments duts 

a terme. En segon lloc, es troben els resultats obtinguts en aquesta investigació on 

s’exposa l’anàlisi de fiabilitat del test i seguidament, els resultats descriptius i la 

comparació de mitjanes.   

4.1. Metodologia  

4.1.1. Objectius i hipòtesis  

Els objectius i les hipòtesis plantejades durant l’elaboració d’aquesta investigació són:  

OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

- Conèixer el concepte d’Intel·ligència Emocional i els components que el formen. 

- Conèixer el grau de relació entre Intel·ligència Emocional i perspectives de gènere 

a través d'una mesura d'habilitat (MSCEIT). 

• No existeixen diferències entre homes i dones respecte a les habilitats en 

Intel·ligència Emocional (H0). 

• Les dones tenen més habilitat en Intel·ligència Emocional que els homes (H1). 

- Estudiar les diferències trobades entre intel·ligència emocional i gènere en una 

mostra de 20 dones i 20 homes. 

• No existeixen diferències entre homes i dones en les puntuacions de percepció 

emocional, facilitació emocional, comprensió emocional i maneig emocional (H0). 

• Les dones obtindran una puntuació superior a la dels homes en percepció 

emocional, facilitació emocional, comprensió emocional i maneig emocional (H2). 

 

4.1.2. Disseny d’investigació  

En relació al disseny d’investigació del present estudi, es tracta d’un disseny no 

experimental o descriptiu amb un enfocament transversal a través de l’enquesta, ja 

que té com a objectiu estudiar una població en un moment concret. Concretament, es 

pretén establir diferències entre els grups de població i mostrar les relacions entre les 

variables estudiades en un moment donat, a través d’un test psicològic. Aquest tipus 

d’estudi no permet observar canvis en la població durant un llarg període de temps, 
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així com tampoc pretén establir principis de causalitat. El que es vol trobar és el grau 

de relació entre dues variables sense manipular-les (León i Montero, 2003).  

4.1.3. Participants de la mostra  

Pel que fa als participants d’aquest estudi, han format part de la mostra 40 persones, 

20 homes i 20 dones d’entre 20 i 25 anys. Concretament, aquests subjectes s’han 

distribuït de manera homogènia per les cinc franges d’edat  que van dels 20 als 25 

anys, segons el gènere al qual pertanyen (veure taula 1 i taula 2).  

En relació a l’obtenció de la mostra d’estudi, aquesta és no probabilística amb un 

mostreig de bola de neu, ja que la mostra s’ha reclutat a partir de demanar als homes i 

les dones si coneixien persones amb les característiques requerides, és a dir, gènere 

masculí o femení i edat compresa entre els 20 i 25 anys.   

Taula 1. Mostra d’homes  

MOSTRA HOMES  

20 ANYS 21 ANYS 22 ANYS 23 ANYS 24 ANYS 25 ANYS 

A. T.  

E. A. 

X. F. 

P. Q. 

M. A. 

E. M. 

M. S. 

S. C. 

A. A. 

G. A. 

M. G. 

T. L. 

R. F. 

D. R. 

A. A. 

J. M. 

F. C. 

J. G. 

J. C. 

M. S. 

 

Taula 2. Mostra de dones  

MOSTRA DONES  

20 ANYS 21 ANYS 22 ANYS 23 ANYS 24 ANYS 25 ANYS 

A. F. 

C. V.   

M. C. 

M. G.  

M. D. 

E. S.  

M. V. 

C. R. 

I. R.  

N. B. 

E. C. 

X. F.  

J. T. 

S. S.  

M. R.  

E. J. 

A. S. 

M. C. 

A. G. 

M. R. 

 

4.1.4. Instrument 

Per dur a terme aquest estudi s’ha utilitzat el test Mayer – Salovey – Caruso Emocional 

Intelligence Test (MSCEIT; Mayer, Salovey i Caruso, 2001). Concretament, el test 

utilitzat ha estat l’adaptació espanyola del MSCEIT (versió 2.0) desenvolupada per 

Extremera i Fernàndez Berrocal al 2002.  

El MSCEIT té la finalitat d’avaluar la Intel·ligència Emocional de les persones a partir 

dels 17 anys. La seva aplicació pot ser individual o col·lectiva i el temps d’aplicació de 

la prova sol ser d’entre 30 i 45 minuts. 
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Aquest test és una escala d’habilitat la qual avalua la manera com les persones 

executen les tasques i resolen problemes emocionals. D’aquesta manera, no es té en 

compte la valoració subjectiva que fa la persona sobre les seves habilitats emocionals. 

A més, el MSCEIT representa aptituds reals per resoldre els problemes presentats. 

Això significa que les puntuacions gairebé no estan afectades per l’autoconcepte, les 

respostes que la persona dóna a les altres preguntes o el seu estat emocional.  

El MSCEIT versió 2.0 està format per 141 ítems, dividits en vuit tasques diferents 

(veure taula 3), els quals ofereixen una puntuació global de la Intel·ligència emocional, 

dues puntuacions d’àrea i quatre puntuacions referents a les quatre branques 

d’Intel·ligència Emocional que avalua el test1.  
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Taula 3. Estructura MSCEIT versió 2.0 (Mayer, J.D, Salovey, P., i Caruso, D., 2006).1 

                                                           
1Veure apartat 2.1.4.1. MSCEIT: Mayer – Salovey – Caruso Emotional Intelligence 

Test per l’explicació més ampliada del test.  

2 Veure a l’Annex 1:Tasques del test MSCEIT 

3 Cares: Observar les cares de les imatges i dir en quin grau expressen els sentiments 
que apareixen.  

4 Dibuixos: Observar les imatges i dir en quin grau expressen els sentiments que 
apareixen. 

5 Facilitació: Fer judicis sobre quins estats d’ànim acompanyen o promouen 
majoritàriament certes activitats.  

6 Sensacions: Emparellar percepcions sensorials amb emocions o emocions amb 
percepcions sensorials.  

7  Canvis: Dir quines emocions poden sorgir a partir de certes variacions en una emoció 
i fer judicis sobre la probabilitat de què un esdeveniment modifiqui un sentiment.  

8 Combinacions: Dir quines emocions es combinen per formar altres emocions.  

9 Maneig emocional: Fer judicis sobre quines accions poden afectar als sentiments del 
personatge que apareix a la història.  

10 Relacions emocionals: Tasca semblant a la de maneig emocional però en el context 
d’una història social més complexa.  
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4.1.5. Procediments 

Els procediments que s’han dut a terme per tal d’assolir els objectius proposats són, en 

primer lloc, aconseguir el test que necessari, és a dir, el MSCEIT. En segon lloc, una 

vegada es va disposar de l’instrument, es va pactar amb cadascun dels subjectes de la 

mostra el dia, l’hora i el lloc per l’administració del test. En la majoria dels casos, la 

realització del test es va dur a terme a la Universitat de Vic i prèviament, els 

participants van signar un consentiment informat2 a mesura que acceptaven formar 

part de l’estudi i se’ls va explicar els drets que tenien com a participants. 

Aproximadament, la durada de la recollida de dades ha estat d’unes tres setmanes, ja 

que s’ha de tenir en compte que el temps d’administració de la prova és força extens 

(entre 30 i 45 minuts) i la mostra és àmplia (n= 40). Finalment, una vegada recollides 

les dades es va procedir a corregir els tests i a fer l’anàlisi de resultats. Per tal de 

mantenir la confidencialitat, a l’hora de corregir les proves, es va assignar un codi a 

cada participant perquè les dades fossin anònimes.  

  

                                                           
2 Veure a l’Annex 2: Consentiment informat  
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4.2. Resultats descriptius  

En aquest primer apartat s’exposaran els resultats descriptius que s’han pogut obtenir 

mitjançant el programa estadístic IBM – SPSS Statistics 25. Aquestes dades fan 

referència als resultats obtinguts a patir de l’administració del test MSCEIT.  

4.2.1. Anàlisi de la fiabilitat del test  

La fiabilitat és el grau d’estabilitat, precisió o consistència que té un test. Per una 

banda, aquesta fiabilitat fa referència a l’estabilitat de les mesures que proporciona i 

per altra banda, fa referència al grau en què diferents parts o ítems d’un test són 

consistents.  

Per tal d’analitzar la fiabilitat del test que s’ha utilitzat en aquest estudi, es va calcular 

l’Alfa de Cronbach (veure taula 4), una mesura que ens indica el grau en què els ítems 

del test mesuren una única dimensió o tret, és a dir, el grau de covariació dels ítems. 

Quan l’Alfa de Cronbach pren un valor proper a 1 indica que els ítems covarien 

fortament entre si. En canvi, els ítems seran linealment independents quan el valor 

sigui proper a 0. Els coeficients que tinguin valors iguals o superiors a 0,7 indiquen que 

el test és fiable.  

Pel que fa al test MSCEIT, la puntuació obtinguda en l’Alfa de Cronbach és de 0,833. 

D’aquesta manera, com que el valor és proper a 1 i supera la puntuació de 0,7, es pot 

considerar que els ítems covarien fortament entre si i que per tant, el test és fiable. 

 

Taula 4. Estadístic de fiabilitat test MSCEIT  

 

  Alfa de Cronbach Nombre d’ítems 

0,833 5 
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4.2.2. Resultats descriptius: intel·ligència emocional  

En aquest subapartat es descriuran els resultats obtinguts sobre la variable 

Intel·ligència Emocional a través de les puntuacions que s’han aconseguit i el 

percentatge de subjectes que l’ha obtingut. Aquests resultats s’han estudiat en relació 

a la puntuació total del test i en relació a les puntuacions de les quatre àrees principals 

de la intel·ligència emocional que ens proporciona el MSCEIT. Els valors obtinguts en 

cada escala s’han distribuït en nivells per tal de dur a terme la seva interpretació:  

- De 0 a 70 punts: necessita millorar  

- De 70 a 90 punts: aspecte a desenvolupar  

- De 90 a 110 punts: competent  

- De 110 a 130 punts: molt competent  

- A partir de 130 punts: expert  

En primer lloc, pel que fa als resultats obtinguts sobre la puntuació total (PT) del test 

(gràfic 1) es pot observar que la mitjana és de 109,25 (DT: 17,666) amb una puntuació 

mínima de 72 i una puntuació màxima de 135. La puntuació més elevada obtinguda és 

135 amb un 17,5% dels subjectes de la mostra.  

Gràfic 1. Percentatge de subjectes que han obtingut cada puntuació total  
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En segon lloc, en relació als resultats obtinguts en la branca de percepció emocional 

(PE) (gràfic 2), en aquest cas la mitjana és de 97,90 (DT: 13,897) amb una puntuació 

mínima de 72 i una puntuació màxima de 125. Es pot observar que les puntuacions 

més elevades són 97 i 103 amb un 7,5% dels subjectes cadascuna. 

Gràfic 2. Percentatge de subjectes que han obtingut cada puntuació de l’àrea de 

percepció emocional  

 

En tercer lloc, les puntuacions obtingudes en l’àrea de facilitació emocional (FE) (gràfic 

3), indiquen que la mitjana és de 101,13 (DT: 16,234) amb una puntuació mínima de 

75 i una puntuació màxima de 135. En aquest cas les puntuacions més elevades han 

estat 89 i 135 amb un 7,5% dels subjectes cadascuna. 
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Gràfic 3. Percentatge de subjectes que han obtingut cada puntuació de l’àrea de 

facilitació emocional 
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Gràfic 4. Percentatge de subjectes que han obtingut cada puntuació de l’àrea de 

comprensió emocional 

 

Finalment, en relació als resultats obtinguts en l’àrea de maneig emocional (ME) del 
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Gràfic 5. Percentatge dels subjectes que han obtingut cada puntuació de l’àrea de 

maneig emocional  
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4.2.3. Resultats descriptius: intel·ligència emocional i gènere  

En aquest subapartat es descriuran els resultats obtinguts sobre Intel·ligència 

Emocional tenint en compte la variable gènere. D’aquesta manera, les puntuacions 

obtingudes amb el test MSCEIT es representaran segons el gènere dels subjectes que 

han format part de la mostra. Novament, aquests resultats s’han estudiat en relació a 

la puntuació total del test i en relació a les puntuacions de les quatre àrees principals 

de la Intel·ligència Emocional.  

En primer lloc, pel que fa als resultats obtinguts en la puntuació total (PT) del test 

(gràfic 6) es pot observar que per una banda, el gènere masculí ha obtingut una 

puntuació mitjana de 101,65 (DT: 17,742) amb una puntuació mínima de 72 i una 

puntuació màxima de 135. Per altra banda, el gènere femení ha obtingut una mitjana 

de 116,85 (DT: 14,291) amb una puntuació mínima de 87 i una puntuació màxima de 

135.  

Gràfic 6. Percentatge dels subjectes que han obtingut cada puntuació total segons el 

gènere 
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han obtingut una puntuació mitjana de 103,40 (DT: 12,128) amb una puntuació mínima 

de 72 i una puntuació màxima de 125.  

Gràfic 7. Percentatge dels subjectes que han obtingut cada puntuació de l’àrea de 

percepció emocional segons el gènere  

 

En tercer lloc, els resultats que s’observen en la branca de facilitació emocional (FE) 

(gràfic 8) indiquen que els homes han obtingut una puntuació mitjana de 91,95 (DT: 

12,116) amb una puntuació mínima de 75 i una puntuació màxima de 117. 

Seguidament, les dones han obtingut una puntuació mitjana de 110,30 (DT: 14,729) i 

en aquest cas, la puntuació mínima ha estat 85 i la màxima 135.  
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Gràfic 8. Percentatge dels subjectes que han obtingut cada puntuació de l’àrea de 

facilitació emocional segons el gènere  
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Gràfic 9. Percentatge dels subjectes que han obtingut cada puntuació de l’àrea de 

comprensió emocional segons el gènere  
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Gràfic 10. Percentatge dels subjectes que han obtingut cada puntuació de l’àrea de 

maneig emocional segons el gènere  
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4.3. Resultats de la comparació de mitjanes  

En aquest darrer subapartat de resultats, s’exposarà la comparació de mitjanes que 

s’ha dut a terme entre les puntuacions d’Intel·ligència Emocional dels homes i la 

puntuació d’Intel·ligència Emocional de les dones. Aquesta comparació de mitjanes 

s’ha dut a terme amb la prova “T” per a mostres independents.  

Aquest procediment ha permès  contrastar les dues hipòtesis de l’estudi. La primera 

mostra que hi ha una diferència significativa entre les habilitats d’ambdós gèneres i 

que les dones tenen més habilitats en Intel·ligència Emocional. En canvi, la hipòtesi 

nul·la indica que no hi ha una diferència significativa entre les habilitats de les dones i 

les habilitats dels homes en Intel·ligència Emocional. La segona hipòtesi del present 

estudi indica que les dones obtenen una puntuació superior a la dels homes en les 

quatre àrees del model. En aquest cas, la hipòtesi nul·la mostra que no hi ha una 

diferència significativa entre les puntuacions de les dones i les puntuacions dels homes 

en les quatre branques d’Intel·ligència Emocional. 

Aquesta comparació ens proporciona un nivell de significació el qual, si és inferior a 

0,05, ens permet rebutjar la hipòtesi nul·la. En canvi, si és superior a 0,05 ens indica 

que hem d’acceptar la hipòtesi nul·la de l’estudi. A més, aquesta prova també ens 

ofereix un interval de confiança del 95% per a diferència de mitjana entre els dos 

grups, homes i dones. Si el valor que representa la nostra hipòtesi nul·la, que en 

aquest cas és 0, es pot incloure entre els valors d’aquest interval de confiança, no 

podem rebutjar aquesta hipòtesi nul·la.  

Pel que fa als resultats d’aquest estudi, primerament s’ha obtingut una taula 

comparativa (veure taula 5) on es mostra la mitjana, desviació tipus i l’error de la 

mitjana d’homes i dones en relació a la puntuació total i a les quatre àrees de la 

Intel·ligència Emocional.   
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Taula 5. Estadístics  

ESTADÍSTICS 

 Gènere N Mitjana Desviació 

tipus 

Error de la mitjana 

Puntuació 

Total 

Home 20 101,65 17,742 3,967 

Dona 20 116,85 14,291 3,196 

Percepció 

Emocional 

Home 20 92,40 13,624 3,046 

Dona 20 103,40 12,128 2,712 

Facilitació 

Emocional 

Home 20 91,95 12,116 2,709 

Dona 20 110,30 14,729 3,294 

Comprensió 

Emocional 

Home 20 97,65 15,951 3,567 

Dona 20 100,80 15,070 3,370 

Maneig 

Emocional 

Home 20 96,40 12,701 2,840 

Dona 20 102,00 14,931 3,339 

 

En relació a l’estudi de mostres independents (veure taula 6), en primer lloc, s’han 

obtingut els resultats de la comparació de variàncies. En aquest cas, com que totes les 

puntuacions obtingudes són superiors a 0,05, no es pot assumir que les variàncies de 

les puntuacions d’homes i de dones siguin diferents. D’aquesta manera, s’assumeix 

que les variàncies són iguals i per tant, ens fixem en la primera fila de cadascuna de 

les puntuacions observades.  

En segon lloc, pel que a la comparació de mitjanes, per una banda el present estudi ha 

obtingut tres comparacions de mitjanes en les quals el nivell de significació és inferior 

a 0,05 i per tant, permet rebutjar la hipòtesi nul·la. Una de les comparacions de 

mitjanes està relacionada amb la puntuació total d’Intel·ligència Emocional i les altres 
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dues comparacions estan vinculades amb dues de les àrees d’Intel·ligència 

Emocional, concretament la percepció emocional i la facilitació emocional.  

• Comparació de mitjanes de les puntuacions totals d’homes i de dones: Sig. (2 – 

tailed)= 0,005  

• Comparació de mitjanes de les puntuacions de percepció emocional d’homes i de 

dones: Sig. (2 – tailed)= 0,010 

• Comparació de mitjanes de les puntuacions de facilitació emocional d’homes i de 

dones: Sig. (2 – tailed)= 0,000  

A més, els intervals de confiança pel 95% obtinguts en aquesta comparació de 

mitjanes per a mostres independents són:  

• Puntuació Total: entre -25,513 i -4,887  

• Percepció Emocional: entre -19,257 i -2,743  

• Facilitació Emocional: entre -26,983 i -9,717  

Per altra banda, també s’han realitzat dues comparacions de mitjanes en les quals el 

nivell de significació és superior a 0,05 i per tant, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. 

Aquestes comparacions de mitjanes són les referents a les àrees de comprensió 

emocional i maneig emocional.  

• Comparació de mitjanes de les puntuacions de comprensió emocional d’homes i 

de dones: Sig. (2 – tailed)= 0,525  

• Comparació de mitjanes de les puntuacions de maneig emocional d’homes i de 

dones: Sig. (2 – tailed)= 0,209  

En aquest cas, els intervals de confiança pel 95% obtinguts en aquesta comparació de 

mitjanes per a mostres independents són:  

• Comprensió Emocional: entre -13,084 i 6,784  

• Maneig Emocional: entre -14,473 i 3,273 
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Taula 6. Comparació de mostres independents (variàncies i mitjanes) 

  

 
COMPARACIÓ DE MOSTRES INDEPENDENTS 

 

 
 
 

 
IGUALTAT DE 
VARIÀNCIES 

 
IGUALTAT DE MITJANES 

F Sig. t Df Sig. 
(2-

tailed) 

Diferència 
de  

mitjana 

Error 
de la 

mitjana 

Intervals de 
confiança pel 95% 

Inferior Superior 

Puntuació 
Total 

Variàncies 
iguals 

assumides 

0,254 0,617  
-2,984 

38 0,005 -15,200 5,094 -25,513 -4,887 

Variàncies 
iguals no 

assumides 

  -2,984 36,351 0,005 -15,200 5,094 -25,528 -4,872 

Percepció 
Emocional 

Variàncies 
iguals 

assumides 

0,281 0,599 -2,697 38 0,010 -11,000 4,079 -19,257 -2,743 

Variàncies 
iguals no 

assumides 

  -2,697 37,497 0,010 -11,000 4,079 -19,261 -2,739 

Facilitació 
Emocional 

Variàncies 
iguals 

assumides 

0,753 0,391 -4,303 38 0,000 -18,350 4,265 -26,983 -9,717 

Variàncies 
iguals no 

assumides 

  -4,303 36,637 0,000 -18,350 4,265 -26,994 -9,706 

Comprensió 
Emocional 

Variàncies 
iguals 

assumides 

0,152 0,699 -0,642 38 0,525 -3,150 4,907 -13,084 6,784 

Variàncies 
iguals no 

assumides 

  -0,642 37,878 0,525 -3,150 4,907 -13,085 6,785 

Maneig 
Emocional 

Variàncies 
iguals 

assumides 

0,208 0,651 -1,278 38 0,209 -5,600 4,383 -14,473 3,273 

Variàncies 
iguals no 

assumides 

  -1,278 37,047 0,209 -5,600 4,383 -14,481 3,281 



37 
 

5. Discussió dels resultats  

Pel que fa a la discussió dels resultats del present estudi, la literatura mostra que la 

Intel·ligència Emocional és l'habilitat per poder regular tant els popis sentiment i 

emocions com els de les altres persones. A més, també permet distingit entre diferents 

emocions i utilitzar aquesta informació per dur a terme tasques cognitives (Salovey i 

Mayer, 1990).  

• Competència en la puntuació total d’Intel·ligència Emocional del test MSCEIT  

Els resultats d'aquest estudi mostren que la mitjana de puntuació total del test és de 

109,25. Per tant, en general, la mostra de 40 participants, es considerarien competents 

pel que fa a Intel·ligència Emocional, nivell on s'engloben les puntuacions del test que 

van dels 90 als 110 punts. També cal destacar que un 17,5% dels participants han 

obtingut la màxima puntuació, és a dir, 135 punts, els quals els situen en una posició 

d'experts en Intel·ligència Emocional. 

• Competència en les quatre àrees d’Intel·ligència Emocional del test MSCEIT 

Pel que fa a les quatre àrees que avalua el test, podem veure que, tot i que les 

puntuacions mitjanes varien, novament els subjectes es poden situar en el nivell de 

competents en Intel·ligència Emocional. També cal destacar que pel que fa a l'àrea de 

facilitació emocional, un 7,5% dels subjectes va obtenir 89 punts de manera que es 

considera que necessiten desenvolupar la seva Intel·ligència emocional. En canvi, un 

altre 7,5% dels participants va obtenir 135 punts, situant-se en la posició d'experts en 

Intel·ligència Emocional. En relació a les altres àrees, les puntuacions on hi ha un 

major percentatge de subjectes se situarien en un nivell mitjà, és a dir, en una posició 

de competència en Intel·ligència Emocional. 

En relació al gènere, la literatura considera que les dones presenten més habilitats 

emocionals que els homes, sobretot en l'expressió i el reconeixement de les emocions. 

En relació a l'expressió, els estudis indiquen que el gènere femení expressa i 

experimenta més intensament tant les emocions positives com negatives. 

Concretament, els autors que han estudiat la Intel·ligència Emocional i la variable 

gènere han pogut constatar que en general, les dones tenen més competències en 

aquest constructe que els homes (Gartzia, Aritzeta, Balluerka i Barberà, 2012). 

D'aquesta manera, s'ha observat que les dones presenten més coneixement 

emocional, una expressió emocional més fluida, tenen més competències 

interpersonals i una major adaptació social (Fernández – Berrocal, Cabello, Castillo i 
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Extremera, 2012). També cal dir que els estudis mostren certa controvèrsia segons el 

model d'avaluació s'utilitzi i concretament, les diferències de gènere es veuen 

reflectides en instruments on es mesura la Intel·ligència Emocional com una habilitat. 

• Les dones presenten més habilitats en Intel·ligència Emocional que els 

homes  

Pel que fa a aquesta investigació, els resultats mostren que hi ha una diferència de 

gènere respecte a la Intel·ligència Emocional i que en general, les dones presenten 

més habilitats emocionals que els homes. En aquest cas, el mètode que s'ha utilitzat 

per estudiar el grau de relació entre Intel·ligència Emocional i gènere ha estat una 

mesura d'habilitat i concretament s'ha administrat el test MSCEIT a una mostra de 20 

homes i 20 dones. En relació als resultats trobats, es pot observar que les dones han 

obtingut una mitjana de 116,85 en la puntuació total del test i els homes, en canvi, han 

obtingut una mitjana de 101,65 en aquesta puntuació total. A més, la prova de 

comparació de mitjanes també ens indica una diferència de resultats a favor de les 

dones amb una significació del 0,005. 

També cal dir que els resultats mostren que hi ha un percentatge més elevat d'homes 

que obté una puntuació total més baixa, concretament un 5% dels homes se situen en 

puntuacions de 72 a 87 respectivament i augmenta la xifra de participants masculins 

en un 15% als 93 punts. En canvi, les dones presenten puntuacions totals més altes, 

concretament un 10% obté una puntuació de 120, un altre 10% mostra una puntuació 

de 128, un 5% una puntuació de 131 i un 20% de les dones assoleixen la màxima 

puntuació de 135 punts. Pel que fa als homes, només un 5% dels participants obté una 

puntuació de 121 i un 15% assoleix els 135 punts. Aquestes diferències de gènere 

també les podem observar en les puntuacions mínimes obtingudes. En aquest sentit, 

els homes obtenen una puntuació mínima de 72 mentre que les han obtingut una 

puntuació mínima de 87. Pel que fa a la puntuació màxima, ambdós gèneres han 

obtingut 135 punts. 

Segons els estudis, també hi ha controvèrsia en relació a quines àrees del model de 

Mayer, Salovey i Caruso les dones presenten més habilitats. En primer lloc, uns 

estudis indiquen que el gènere femení mostra més habilitats en percepció emocional i 

facilitació emocional (Castro – Schilo i Kee, 2010; Farrey i Austin, 2007; Kafetsios, 

2004; Livingstone i Day, 2005; citat per Fernàndez – Berrocal, Cabello, Castillo i 

Extremera, 2012). En segon lloc, uns altres estudis mostren que les diferències de 

gènere es troben en la comprensió emocional i el maneig emocional (Farrelly i Austin, 
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2007; Goldenberg, Matheson i Mantler, 2006; citat per Fernàndez – Berrocal, Cabello, 

Castillo i Extremera, 2012). En tercer lloc, hi ha autors que indiquen que les dones 

obtenen puntuacions més elevades en percepció emocional, facilitació emocional, 

comprensió emocional i en la puntuació total del test (Mclntyre, 2010 citat per 

Fernàndez – Berrocal, Cabello, Castillo i Extremera, 2012). Per últim, altres estudis 

indiquen que les dones presenten més habilitats que els homes en totes les branques 

del MSCEIT (Extremera i Fernàndez – Berrocal, 2009). 

• Les dones obtenen una puntuació superior a la dels homes en les àrees de 

percepció emocional i facilitació emocional  

En aquest estudi no s'han obtingut cap dels resultats que mostra la literatura i que han 

estat descrits anteriorment. Respecte a les quatre àrees d'Intel·ligència Emocional que 

formen el model de Salovey i Mayer, les dones han obtingut una puntuació mitjana 

superior a la dels homes en cadascuna d'aquestes àrees. Tot i això, per una banda, la 

comparació de mitjanes ens indica que les dones obtenen una puntuació 

significativament superior en la branca de percepció emocional i en la de facilitació 

emocional. Aquests resultats indiquen que les dones tenen millor capacitat que els 

homes per percebre les emocions tant en elles mateixes com en les persones, 

objectes o altres estímuls del seu voltant. A més, tenen més habilitats per generar, 

utilitzar i sentir les emocions de manera que les permeti comunicar els seus sentiments 

i utilitzar-los en altres processos cognitius. Per altra banda, la comparació de mitjanes 

també ens mostra que no hi ha una diferència de gènere significativa en les àrees de 

comprensió emocional i maneig emocional. D'aquesta manera, la capacitat de 

comprendre la informació emocional, saber com es combinen les emocions, com 

evolucionen i l'habilitat per obrir-se als sentiments i modular-los, no mostren 

diferències rellevants en homes i en dones. 

Per concloure la discussió de resultats, es pot afirmar que en aquest estudi les dones 

han obtingut puntuacions notablement superiors a la dels homes en Intel·ligència 

Emocional, destacant per sobre del gènere masculí en la puntuació total del test 

MSCEIT i en les àrees de percepció emocional i facilitació emocional. Aquests 

resultats poden coincidir força amb alguns estudis (Castro – Schilo i Kee, 2010; Farrey 

i Austin, 2007; Kafetsios, 2004; Livingstone i Day, 2005; citat per Fernàndez – 

Berrocal, Cabello, Castillo i Extremera, 2012). Tot i això, es desconeix si a la literatura 

esmentada es troben diferències de gènere en la puntuació global del test. 



40 
 

Finalment, cal esmentar que seria necessari dur a terme l'estudi amb una població 

més extensa, amb un marge d'edat entre els participants que fos més ampli i amb 

unes variables estranyes més controlades (nivell d'estudis, situació laboral, entre 

d'altres). Això permetria poder obtenir uns resultats més fiables i que donarien la 

possibilitat de conèixer si també hi ha diferències de gènere en la comprensió 

emocional i el maneig emocional, a diferència dels resultats trobats en aquest estudi.  
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6. Conclusions  

En aquest apartat es realitzaran unes breus conclusions per tal de sintetitzar els 

resultats obtinguts en l'estudi, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis d'aquest. 

En primer lloc, en relació a l'objectiu "Conèixer el concepte d'Intel·ligència 

Emocional i els components que el formen", com s'ha pogut veure al marc teòric, la 

Intel·ligència Emocional és un constructe relativament recent però que cada cop 

adquireix més importància en el camp de la investigació. Aquest estudi s'ha centrat en 

el model d'habilitat de Salovey i Mayer (1997), ja que aquests autors van ser els 

pioners en estudiar la Intel·ligència Emocional i en desenvolupar una definició del 

constructe. A més, Salovey i Mayer (1997) van descriure una teoria d'Intel·ligència 

Emocional la qual es basa en quatre grans branques per formar el paradigma: 

percepció emocional, facilitació emocional, comprensió emocional i maneig emocional. 

Per dur a terme el present estudi, a més d'agafar com a base teòrica el model de 

Salovey i Mayer, per poder realitzar la part pràctica, es va utilitzar la mesura d'habilitat 

que aquests autors van crear. Concretament, s'ha utilitzat la versió espanyola del test 

MSCEIT desenvolupada per Extremera i Fernàndez Berrocal al 2002. D'aquesta 

manera, 20 homes i 20 dones van ser avaluats amb aquesta prova i la puntuació total 

mitjana obtinguda ha estat 109, 25. Per tant, es pot concloure que la mostra estudiada 

és competent en Intel·ligència Emocional. 

En segon lloc, pel que fa a l'objectiu "Conèixer el grau de relació entre Intel·ligència 

Emocional i perspectives de gènere a través d'una mesura d'habilitat (MSCEIT)", 

el present estudi va partir de la hipòtesi que les dones tenen més habilitats en 

Intel·ligència Emocional que els homes. 

Amb l'administració del test a la mostra de 20 homes i 20 dones s'ha pogut comprovar 

que les dones obtenen una puntuació total en Intel·ligència Emocional que és més 

elevada que la dels homes. Concretament, la puntuació mitjana de les dones és 

116,85 i la dels homes és 101,65. A més, la prova de comparació de mitjanes mostra 

que hi ha una diferència de mitjanes amb una significació de 0,005 que permet 

descartar la hipòtesi nul·la. Per tant, es pot concloure que el gènere femení té més 

habilitats en Intel·ligència Emocional que el gènere masculí, tal com indica la hipòtesi 

de l'estudi. 

En tercer lloc, en relació a l'objectiu "Estudiar les diferències trobades entre 

Intel·ligència Emocional i gènere en una mostra de 20 dones i 20 homes", s'han 

estudiat les diferències de gènere en relació a les quatre àrees d'Intel·ligència 
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Emocional que proporciona el test. En aquest cas, es va partir de la hipòtesi que les 

dones obtindrien una puntuació superior a la dels homes en percepció emocional, 

facilitació emocional, comprensió emocional i maneig emocional. 

Amb l'administració del test, novament s'ha pogut comprovar que les donen obtenen 

una puntuació mitjana superior a la dels homes en cadascuna de les quatre àrees. Tot 

i això, amb la prova de comparació de mitjanes s'ha pogut veure que les dones 

obtenen una puntuació mitjana significativament superior a la dels homes únicament 

en la branca de percepció emocional i facilitació emocional. Concretament, el nivell de 

significació en l'àrea de percepció emocional ha estat 0,010 i en l'àrea de facilitació 

emocional 0,000. En el cas de les branques de comprensió emocional i maneig 

emociona, el nivell de significació ha estat 0,525 i 0,209 respectivament. 

Els resultats obtinguts únicament permeten rebutjar la hipòtesi nul·la en les àrees de 

percepció emocional i facilitació emocional. D'aquesta manera es pot concloure que no 

es pot afirmar la hipòtesi de l'estudi i per tant, no hi ha una diferència significativa entre 

les puntuacions de les dones i les puntuacions dels homes en percepció emocional, 

facilitació emocional, comprensió emocional i maneig emocional. 
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7. Limitacions de l’estudi  

En relació a les limitacions sorgides a partir de l'elaboració d'aquest estudi cal 

destacar, en primer lloc, la mostra. Per una banda, el tipus de mostreig dut a terme ha 

estat no probabilístic, concretament a través de la tècnica de bola de neu, fet que fa 

que els resultats obtinguts no es puguin extrapolar, ja que no es té validesa externa. 

Per altra banda, el nombre de la mostra és força reduït, concretament han estat 40 

persones (20 homes i 20 dones) les que han participat en l'estudi. Aquest fet fa que 

novament l'estudi no consti de suficient validesa per a poder generalitzar els resultats.  

En segon lloc, una altra de les limitacions seria els criteris que s'han tingut en compte 

a l'hora d'obtenir la mostra. Per dur a terme l'estudi s'ha inclòs dins de la mostra a 

persones que se sentissin identificades amb el gènere masculí o femení i que 

tinguessin entre 20 i 25 anys. D'aquesta manera, hi ha moltes altres variables que no 

s'han tingut en compte i que poden tenir repercussions en els resultats com per 

exemple, el nivell d'estudis, l'estat civil o l'estat laboral de cada participant. A més, com 

que la franja d'edat  és acotada, aquest fet tampoc permet conèixer les relacions entre 

altres variables, per exemple entre Intel·ligència Emocional i edat.  

Una tercera limitació a tenir en compte és l'instrument utilitzat. El test que s'ha realitzat, 

el MSCEIT, és una prova que té una durada d'administració força extensa (entre 30 i 

45 minuts) i això pot fer que variables estranyes com el cansament o l'avorriment 

influeixin en els resultats. També cal dir que l'administració del test s'ha dut a terme 

durant aproximadament tres setmanes i en diversos espais (a la Universitat de Vic o 

domicili dels participants), fets que poden haver repercutit en els resultats obtinguts.  

En quart lloc, una altra limitació d'aquest estudi seria que únicament s'ha utilitzat un 

instrument per recollir les dades. Concretament, el MSCEIT és una mesura d'habilitat 

la qual no valora com es percep la persona en relació a les seves habilitats 

emocionals. D'aquesta manera, cal tenir en compte que els resultats obtinguts només 

ens informen de la Intel·ligència Emocional mesurada a partir d'aquest tipus de prova.  
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8. Propostes i futures línies d’investigació   

En aquest apartat s'exposaran una sèrie de propostes i futures línies de treball 

sorgides a partir de l'elaboració d'aquest treball. 

Per una banda, en relació a les limitacions aparegudes al llarg d'aquest estudi i 

esmentades anteriorment, a continuació es proposen una sèrie de canvis o aspectes a 

tenir en compte per millorar la investigació. En primer lloc, en una futura línia 

d'investigació seria adient realitzar un mostreig probabilístic i ampliar la mida de la 

mostra de manera que més persones tinguin la possibilitat de participar en l'estudi i 

així dotar-lo de més consistència i validesa externa. 

En segon lloc, també s'haurien de tenir en compte altres variables com per exemple, el 

nivell d'estudis, l'estat civil o l'estat laboral de cada participant. A més, també es podria 

ampliar la franja d'edat de la mostra perquè tingui més validesa. D'aquesta manera, es 

podria estudiar la relació de la Intel·ligència emocional amb altres variables a part del 

gènere, per exemple, l'edat. 

En tercer lloc, seria rellevant considerar el moment en què es realitza el test, és a dir, 

intentar administrar la prova en moments del dia en què els subjectes puguin estar 

més descansats, per així intentar reduir o evitar la fatiga i el cansament que pugui 

provocar el test, a causa de la seva llarga durada. A més, també seria important 

considerar administrar el test en un període més curt de temps, per exemple en una 

setmana i triar un únic espai per dur a terme la prova. En relació a aquest darrer 

aspecte, una possible solució seria administrar la prova de manera col·lectiva en un 

espai determinat en comptes d'administrar el test individualment. 

Per últim, un altre aspecte a tenir en compte per tal d'evitar les limitacions sorgides en 

aquest estudi seria utilitzar diversos instruments que mesurin la Intel·ligència 

Emocional per avaluar aquest constructe. D'aquesta manera, s'obtindrien les dades i 

es podrien establir comparacions entre els resultats obtinguts amb els diversos 

instruments i alhora podrien elaborar uns resultats finals més fiables i que fossin més 

fàcils de generalitzar. 

Per altra banda, en relació als resultats obtinguts a partir d'aquest estudi, es conclou 

que, en general, les dones obtenen puntuacions significativament superiors a la dels 

homes en Intel·ligència emocional. Pel que fa a l'origen d'aquestes diferències, els 

factors la com la socialització i l'educació tenen un gran pes. Per tant, seria important 

fomentar una educació emocional igualitària per ambdós gèneres per tal d'evitar les 

grans diferències que hi ha entre homes i dones respecte a les habilitats emocionals. 



45 
 

A l'àmbit educatiu, per exemple, es podrien aplicar programes d'educació emocional, 

així com impartir matèries que fomentessin el coneixement i regulació de les emocions 

a edats primerenques. D'aquesta manera, els infants, ja des de ben petits, podrien 

prendre consciència del que són les emocions, com expressar-les i manejar-les, així 

com també saber reconèixer les emocions i sentiments dels altres. Per tant, es 

fomentaria que nens i nenes, independentment del gènere, poguessin tenir unes 

bones habilitats emocionals. 

En relació al context familiar, també seria molt important dur a terme programes de 

gestió i educació emocional amb les famílies. Per exemple, es podrien dur a terme 

tallers amb pares i mares de manera regular durant la infància i adolescència dels 

seus fills/es per guiar-los en l'educació emocional d'aquests, fomentar eines i recursos 

i evitar que s'eduqués de manera diferent segons si l'infant és un nen o una nena. 

Finalment, a nivell social, seria important trencar amb els rols de gènere i estereotips 

que fomenten que homes i dones siguem diferents pel que fa a les competències 

emocionals. D'aquesta manera, seria rellevat fomentar programes que donin visibilitat 

a aquests estereotips per tal que les persones poguessin ser més conscients i no 

s’identifiquessin amb tots aquells trets que s’associen al seu gènere. Per últim, també 

seria important que es potenciés i es treballés el desenvolupament de capacitats i 

habilitats emocionals, independentment del gènere amb el qual la persona s'identifiqui. 

Per exemple, creant lleis i normatives a nivell social que impulsin a treballar les 

destreses emocionals en diversos contextos com pot ser a l’àmbit educatiu, realitzat 

activitats dirigides a les emocions; a l’àmbit empresarial, fent cursos d’habilitats i 

comunicació emocional amb els treballadors o a l’àmbit sanitari, potenciant la 

percepció i el maneig emocional tant dels professionals d’aquest context com de les 

persones usuàries.  
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Annex 2: Consentiment informat  

AUTORITZACIÓ  

………………………………………………………………………….. amb DNI  

……………………………. dono el meu consentiment a participar voluntàriament en 

l’estudi vinculat al treball de final de grau que realitza l’estudiant Elisabet Font 

Sarmiento amb DNI 48045630 - X dins del grau en Psicologia de la Universitat de Vic - 

Universitat Central de Catalunya (UVIC). 

Primer.- Que se m’ha informat respecte del treball de final de grau que realitza 

l’estudiant i en el qual se m'ha ofert participar. 

Segon.-  Que se m’ha informat de les tasques que comporten la meva participació en 

aquesta recerca i que consisteixen en:  

- Realitzar la prova d’habilitat MSCEIT (Mayer, Salovey i Caruso, 2001; versió 

espanyola de Extremera i Fernández – Berrocal, 2002).  

Tercer.- Que sóc coneixedor/a de la meva autonomia per retirar-me en qualsevol 

moment del procés pel qual em presto voluntari/a, sense necessitat de cap mena de 

justificació ni conseqüències. 

Quart.-  Que les dades obtingudes a través de la meva participació es tractaran només 

amb finalitats científiques, i que seguiran els criteris de confidencialitat d’acord al codi 

deontològic del COPC,  només limitats, a part dels establerts per la llei, al possible risc 

greu que jo pugui patir o que puguin patir terceres persones. 

 

Cinquè.-  Que se m’ha informat que no es tracta d’una intervenció psicològica, sinó 

d’una pràctica en el marc de la formació acadèmica de l’estudiant. 

 

Sisè.- Que se m’ha informat que, un cop finalitzat el treball, si és del meu interès, 

podré tenir accés als resultats globals de la recerca, així com a la memòria escrita del 

TFG, formulant la petició pertinent enviant un correu a la següent adreça electrònica 

de l’estudiant: elisabet.font@uvic.cat 

 

I perquè consti als efectes oportuns, signo aquest consentiment informat, 

 

Nom del/la participant. 

 

Vic,  a  ............................. de ....................... de 20__ 

mailto:elisabet.font@uvic.cat

