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Relació entre patrons d'aprenentatge i estrès acadèmic en alumnes de batxillerat en la

pandèmia de la COVID-19
Adrián Díaz Moreno

RESUM

L'objectiu principal d'aquest estudi és trobar quins patrons d'aprenentatge es defineixen en els

alumnes en el context de la pandèmia de la COVID-19 i quina és la seva relació amb l'estrès

acadèmic. Per tant, en una mostra de 45 alumnes de batxillerat, s'han mesurat els patrons

d'aprenentatge amb l'Inventari de Patrons d'aprenentatge (ILP) i el nivell d'estrès acadèmic amb el

Qüestionari d'Estrès Acadèmic i Afrontament de l'Estrès (CEAU, R-CEA i A-CEA). S'han realitzat

anàlisi de la correlació entre els patrons d'aprenentatge (MD, RD, AD i UD) i les subescales dels

diferents tests d'estrès acadèmic per poder respondre a aquest objectiu. Els resultats mostren una

sèrie de correlacions d'intensitat moderada entre diferents subescales i patrons, una correlació

positiva i forta entre la planificació i gestió de recursos personals i el patró MD (r = 0.68; p < 0.01),

i una altra entre la cerca de suport social i el patró AD (ρ = 0.61; p < 0.01). Es corrobora el model

de patrons d'aprenentatge i s'observen algunes diferències amb el que s'esperaria respecte a l'estrès

acadèmic i a la preferència de presencialitat o virtualitat de les classes.

ABSTRACT

The main aim of this study is to find out what kind of learning patterns are defined among the High

School students within the COVID-19 pandemic context and their relation with the academic stress.

Therefore, within a 45 High School students sample, the learning patterns have been measured with

the Inventory of Learning Patterns (ILP) and the academic stress level has been measured with the

Academic Stress and Stress Coping Questionnaire (CEAU, R-CEA and A-CEA). Correlation

analysis between the learning patterns (MD, RD, AD and UD) and the subscales from the different

academic stress tests have been made in order to answer the main aim of this study. Results show

some moderate correlations between different subscales and learning patterns, a strong and positive

correlation between personal resource planification and management and the MD pattern (r = 0.68;

p < 0.01), and another between social support seeking and the AD pattern (ρ = 0.61; p < 0.01). The

learning patterns model is supported in this study. However, there are some differences with the

expected academic stress results within patterns and with the preference between classroom based

schooling and online classes.
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INTRODUCCIÓ

Per poder desenvolupar el següent estudi, és necessari fer una petita introducció del context en el

que ens trobem en l'actualitat abans de entrar en matèria.

En primer lloc, és evident que la pandèmia de la COVID-19 ha suposat un gran canvi en diversos

àmbits de les nostres vides, com per exemple les relacions interpersonals, el treball, l'activitat física

i l'esport, etc. Accions que fa un any veiem com comunes en les nostres rutines, ara són totalment

impensables degut a les restriccions sanitàries promogudes pels òrgans governamentals. Així, els

governs intenten evitar l'augment de contagis i no sobrecarregar als treballadors d'un dels pilars

fonamentals que formen l'estat de benestar: la sanitat.

No obstant, aquesta recerca posarà el focus en un dels altres pilars fonamentals, que és l'educació.

L'educació ha sigut un gran tema de debat durant aquesta pandèmia des de l'inici de l'estat d'alarma

fins ara i encara sembla un territori pantanós.

Segons un informe de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics OCDE),

Espanya ha sigut un dels països que ha tancat durant més temps els centres educatius i de formació

degut a la pandèmia, enregistrant quasi 16 setmanes d'inactivitat lectiva presencial (mentre que la

mitjana dels altres països analitzats era de 14). Cada setmana que els centres espanyols van

romandre tancats va suposar la pèrdua de 23 hores setmanals d'ensenyament a Primària i 30 a

Secundària (en total s'han perdut 31,5 dies d'escolaritat en totes les etapes educatives) (OCDE,

2020).

La solució per pal·liar aquest problema va ser la implantació de la metodologia telemàtica. Però

aquesta solució no va ser efectiva per tothom degut a que no tots els estudiants van poder accedir als

recursos necessaris per poder dur a terme aquesta metodologia. Per tant, es va produir un augment

en les desigualtats educatives ja existents en alguns casos, com es va donar en escoles de l'Alaska

rural (Kaden, 2020). De manera que el confinament domiciliari ha produït una pèrdua

d'aprenentatge que portarà, conseqüentment, a la pèrdua de competències per part de l'alumnat.
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Com s'expressava prèviament com a recordatori de l'actualitat, hi ha una influència negativa

produïda per la pandèmia respecte a l'aprenentatge amb la pèrdua de temps d'ensenyament, però

també hi ha altres factors de caire més psicològic que influeixen: els patrons d'aprenentatge.

Els patrons d'aprenentatge (Vermunt, 1998) són configuracions psicològiques formades a partir de

la combinació de quatre components que tenen una participació clau en els processos

d'aprenentatge: les concepcions d'aprenentatge, la orientació motivacional i les estratègies de

regulació i de processament.

A partir de la combinació dels components esmentats és defineixen quatre patrons d'aprenentatge: el

patró dirigit al significat (MD), que reflecteix als estudiants que conceben l'aprenentatge com un

procés de construcció, s'orienten a partir dels seus interessos personals, activen estratègies de

processament profundes i disposen d'estratègies d'autoregulació; el patró dirigit a la reproducció

(RD) identifica als estudiants que conceben l'aprenentatge com acumulació d'informació,

s'interessen per les qualificacions, activen estratègies memorístiques i depenen de la regulació

externa; el patró dirigit a l'aplicació (AD) que està orientat a l'ús de la informació; i finalment el

patró no dirigit (UD) que fa referència als estudiants on predomina l'absència de regulació,

processament escàs i la dependència dels altres.

La utilització d'aquest model per aquest estudi es basa en la gran quantitat d'estudis de recerca que

certifiquen l'existència d'aquests patrons i la relació entre els seus components (Vermunt i Donche,

2017). També les revisions realitzades més recentment remarquen les potencialitats d'aquest model:

com són els alts índexs de consistència interna en la definició de les 16 subescales que es troben en

diverses mostres d'universitaris a tot el món (Martínez-Fernández, 2019). Tot i això, la majoria

d'aquests estudis han sigut realitzats centrant-se en els primers anys d'universitat. Per consegüent,

s'hauria d'ampliar aquest rang i estudiar també aquests patrons en altres etapes educatives com es

pretén realitzar en aquest estudi centrant-se en l'etapa de batxillerat.

Tornant a parlar sobre la pandèmia de la COVID-19, aquesta ha sigut un esdeveniment estressant

per tothom i ens ha afectat en més o menys mesura segons les nostres característiques personals,

econòmiques, culturals, socials, etc. Aquest estressor porta mesos present variant la seva intensitat i

encara sembla que pot persistir durant més temps.

Per tant, la pandèmia és un estímul que pot estar cronificant la nostra resposta d'estrès i això pot

produir que augmenti el risc que patim malalties degut a que davant d'estímuls estressants es
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redueix l'activitat immunitària del nostre cos (Sapolsky, 2008). Aquest estímul, al ser persistent en

el temps, pot coincidir amb altres estressors de caire acadèmic com per exemple els exàmens.

L'estrès acadèmic és una de les altres variables importants en aquesta proposta i consisteix en una

reacció d'activació fisiològica, emocional, cognitiva i conductual vers estímuls i esdeveniments

acadèmics (Berrío García i Mazo Zea, 2011), i es pot entendre com a estímul, com a resposta o com

el desequilibri produït per la valoració de la persona entre els recursos dels que disposa i les

demandes de l'entorn.

Com totes les altres formes d'estrès, és important tenir en compte que l'estrès acadèmic pot tenir

efectes beneficiosos en la nostra salut (p. ex. Millorar la nostra atenció en la tasca) però també

perjudicials (p. ex. Alteracions del son), que són els més coneguts respecte les percepcions sobre

l'estrès per la majoria de la gent.

A partir de les variables descrites prèviament es defineix l'objectiu principal d'aquest estudi, que

serà veure quins són els patrons d'aprenentatge que es troben en aquesta pandèmia en l'alumnat de

batxillerat d'un institut públic i com es relacionen amb l'estrès acadèmic i les limitacions generades

per la pandèmia.

Respecte a la relació entre patrons d'aprenentatge i l'estrès acadèmic, cal destacar el treball realitzat

per Vega i Martínez-Fernández en el qual troben que el patró MD correlaciona amb alteracions de la

son, planificació i reavaluació positiva. Mentre que els altres patrons estan més relacionats amb

respostes d'estrès i la identificació d'estímuls acadèmics com a estressors. No obstant, el patró AD

també està relacionat ambla reavaluació positiva (Vega i Martínez-Fernández, 2019).

Com s'ha esmentat anteriorment, l'estudi dels patrons d'aprenentatge té una àmplia selecció de

recerques amb l'estudiantat que cursaven els primers anys d'universitat però, hi ha una manca de

recerques respecte altres etapes educatives que també són rellevants en la nostra carrera acadèmica.

En el cas d'aquest estudi, el focus estaria posat en l'etapa de batxillerat, que és molt important a

l'hora de determinar quines seran les nostres opcions futures (estudis universitaris, Cicles Formatius

de Grau Superior o la iniciació en el món laboral). Per tant, aquesta recerca, podria ser d'una gran

ajuda el fet de conèixer quines són les predisposicions respecte l'aprenentatge que té l'alumnat de

batxillerat per conèixer millor i afavorir els procediments d'ensenyament-aprenentatge en aquesta

etapa. I sobretot, trobar com es configuren aquests patrons d'aprenentatge i els nivells d'estrès en

l'època de la pandèmia de la COVID-19.
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Alhora, amb aquesta recerca també s'intentarà trobar quina és la preferència per part de l'alumnat de

batxillerat respecte la metodologia implantada en l'institut on estudien. Per tant, es valorarà si

l'alumnat prefereix una metodologia presencial o una metodologia telemàtica com la que es va

haver d'implantar durant l'estat d'alarma a Espanya i es veurà quina és la seva relació amb els

patrons d'aprenentatge i els nivells d'estrès acadèmic obtinguts en la mostra.

En síntesi, en aquesta recerca es proposen les següents preguntes d'estudi:

− Quins són els patrons d'aprenentatge que s'identifiquen en els estudiants de Batxillerat en el

context de la pandèmia?

− Hi ha una influència de l'estrès acadèmic sobre els patrons d'aprenentatge en el context de la

pandèmia?

− Hi ha hagut algun possible impacte per part de les mesures COVID adaptades al context

educatiu en relació als patrons d'aprenentatge i l'estrès acadèmic?

MÈTODE

− Participants

La mostra està composta per 45 alumnes de batxillerat d'un Institut d'Educació Secundària públic de

Granollers, essent 39 dones (86,7%) i 6 homes (13,3%) amb la següent distribució segons curs -1r =

26 (57,8%); 2n = 19 (42,2%)- i modalitat -Científic-tecnològic = 31 (68,9%); Social = 10 (22,2%);

Humanístic = 4 (8,9%)-.

Per contestar a l'enllaç amb les proves psicomètriques, l'alumnat no va haver de registrar-se ni posar

dades de contacte com el correu electrònic, així es garanteix l'anonimat de les seves respostes i que

no hi hagi desitjabilitat social. Per tant, les dades que es recolliran en aquest enllaç seran tractades

d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de

caràcter personal, i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones

físiques en relació amb el tractament de dades de caràcter personal “RGPD”. Es guardarà secret

sobre les informacions personals i les dades de caràcter personal, i no es farà ús públic de les dades

de caràcter personal sota el compliment de la llei esmentada anteriorment. Només es podrà fer ús de

les dades obtingudes exclusivament amb una finalitat docent.
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− Instruments

-Inventari de Patrons d'Aprenentatge (Inventory of Learning Patterns – short version, ILP)

L'Inventari de Patrons d'Aprenentatge (Martínez-Fernández i García-Orriols, 2017) -short version-

és una versió reduïda i traduïda del Inventory of Learning Patterns original per a estudiants

universitaris (Vermunt, 1998).

Aquesta versió curta està formada per dues parts de 30 ítems cadascuna, la Part A i B. La part A es

divideix en dues subparts de 15 ítems cadascuna: una subpart permet identificar les concepcions

d'aprenentatge i l'altra la orientació motivacional de l'alumne. I hauran d'assenyalar el grau en que

els enunciats s'apliquen al que opina l'alumne sobre sí mateix. La puntuació es realitza mitjançant

una escala Likert que va de l'1 al 5, en la qual 1 significa “Totalment en desacord” i 5 “Totalment

d'acord”.

La Part B pregunta sobre les estratègies de regulació i de processament, i la puntuació també es

realitza amb una Escala Likert que va de l'1 que significa “Ho faig rares vegades o mai” fins a 5 que

vol dir “Ho faig sempre”.

En aquesta mostra s'han obtingut els següents índexs de consistència interna:

Patrons d'aprenentatge α de Cronbach

Dirigit al significat (MD) 0.83

Dirigit a l'aplicació (AD) 0.78

Dirigit a la reproducció (RD) 0.70

No dirigit (UD) 0.69
Nota: elaboració pròpia.

-Qüestionari d'Estrès Acadèmic i Afrontament de l'Estrès (CEAU, R-CEA i A-CEA)

El Qüestionari d'Estrès Acadèmic i Afrontament de l'Estrès (CEAU) està format per 3 qüestionaris

que mesuren diferents aspectes de l'estrès acadèmic.

El primer és el Qüestionari d'Estrès Acadèmic en l'Universitat que identifica els estressors

(García-Ros, Pérez-González, Pérez-Blasco i Natividad, 2012). Està format per 21 ítems i cada

enunciat o ítem està relacionat amb situacions, esdeveniments o interpretacions que poden provocar

que l'alumne experimenti estrès. I cada ítem es contesta amb una escala Likert que va del 1 al 5,

essent 1 “Res” i 5 “Molt”.

L'Escala de Resposta d'Estrès (R-CEA) mesura la simptomatologia associada amb dimensions
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emocionals, físiques, cognitives i comportamentals relacionades amb l'estrès acadèmic a través

d'enunciats que poden utilitzar-se per descriure com es sent l'alumne (Cabanach, Valle, Rodríguez i

Piñeiro, 2008). Està formada per 22 ítems i es mesura amb una escala Likert que va de l'1 al 5, on 1

significa “Mai” i 5 “Sempre”.

Per últim, l'Escala d'Afrontament a l'Estrès (A-CEA) identifica les estratègies cognitives i

conductuals que maneja l'estudiant a l'hora d'afrontar situacions d'estrès acadèmic a través

d'enunciats que presenten algunes de les coses que fem i pensem els individus quan ens enfrontem a

una situació problemàtica que ens provoca ansietat o estrès (Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro i

Freire, 2010). La A-CEA està formada per 23 ítems que es puntuen també amb una escala Likert

que va de 1 a 5, essent 1 “Mai” i 5 “Sempre”.

En aquesta mostra s'han obtingut els següents índexs de consistència interna:

Qüestionaris α de Cronbach

Qüestionari d'Estrès Acadèmic en l'Universitat (CEAU) 0.89

Escala de Resposta d'Estrès (R-CEA) 0.95

Escala d'Afrontament a l'Estrès (A-CEA) 0.92

Nota: elaboració pròpia.

− Procediment

Degut a les restriccions sanitàries, la recollida de dades es va realitzar mitjançant Google Forms per

transcriure els qüestionaris prèviament esmentats en format on-line per què l'alumnat pugui

contestar sense dificultats a través del seu telèfon mòbil, ordinador o altre dispositiu electrònic.

Conjuntament amb els tests esmentats, es va preguntar a l'alumnat pel seu sexe (home o dona), curs

(1r o 2n), modalitat (científico-tecnològic, social o humanístic), quina metodologia prefereix

(presencial o telemàtica), i en cas de preferir la telemàtica, marcar per quina raó (Perquè és més

senzill, Perquè trec millors notes, Perquè no m'agrada l'ambient de classe, Perquè és més còmode,

Perquè ens posen menys feina, Perquè me les puc saltar, Perquè aprenc més).
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− Pla d'anàlisi

Les dades han sigut analitzades amb els programes informàtics Excel i Stata a partir de l'arxiu en

format Excel obtingut per la plataforma Google Forms.

Per respondre a la primera pregunta de l'estudi, s'han construït els patrons d'aprenentatge a partir de

les puntuacions mitjanes de cada subescala.

Posteriorment s'han realitzat ANOVA entre les variables categòriques (Modalitat i Curs) i els

diferents patrons i s'han realitzat contrasts per comparar si hi ha diferències significatives en les

puntuacions entre els diferents grups de les variables categòriques.

Per la segona pregunta, s'han realitzat anàlisi de la correlació entre els patrons d'aprenentatge i cada

subescala dels tests sobre estrès acadèmic i s'ha comprovat que siguin significatives. Cal destacar

que abans de calcular les correlacions s'ha comprovat si les variables segueixen distribució normal

mitjançant la prova de Shapiro-Wilk -les puntuacions en el patró AD, Expressió i comunicació

d'idees pròpies (CEAU), Alteració del son (R-CEA), Esgotament físic (R-CEA) i Pensaments

negatius (R-CEA) no segueixen una distribució normal (p < 0.05)-.

Per les variables que segueixen una distribució normal, s'han calculat les correlacions mitjançant el

coeficient de Pearson, mentre que les que no segueixen distribució normal s'han calculat mitjançant

el coeficient de Spearman. Per interpretar els valors dels coeficients de correlació, s’han determinat

seguint els criteris de Cohen (1988).

Finalment per l'última pregunta de l'estudi, s’han tornat a realitzar ANOVA per veure si hi ha

diferències significatives entre les persones que prefereixen metodologia presencial i les que

prefereixen la telemàtica a partir de les puntuacions en els patrons d'aprenentatge i en les diverses

subescales dels tests d'estrès acadèmic. En el cas que les diferències hagin sigut significatives, s’han

realitzat contrasts per observar quin grup puntua més a cada subescala o patró.
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RESULTATS

Els resultats es mostraran seguint l'ordre en el qual s'han plantejat les preguntes d'aquest estudi

prèviament a la introducció.

Per tant responent a la primera pregunta, s'ha obtingut que hi ha un 20% de la mostra que presenta

un patró MD, un 11,11% són RD, un 26,67% són AD i un  42,22% són UD (veure Figura 1).

Figura 1: Distribució dels patrons d'aprenentatge en els alumnes
Nota: elaboració pròpia.

En els ANOVA s'han comparat les diferències entre grups de les categories Modalitat de batxillerat

(Científic-tecnològic, Social i Humanístic) i Curs (1r i 2n) en les puntuacions en els patrons.

En les puntuacions en el patró MD, només es troba que la gent que prové de la modalitat

Científic-tecnològica puntua 9.4 més en aquest patró que la gent del Social (Contrast = 9.4; t = 2.78;

p < 0.01) i també uns 10 punts més que l'alumnat de l'Humanístic (Contrast = 10; t = 2.03; p < 0.05)

(veure Taula 1). Respecte el Curs, no hi ha diferències significatives entre 1r i 2n (veure Taula 2).
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Taula 1: Contrast en les puntuacions en el patró MD segons Modalitat

Modalitat Contrast E. Estàndard t P > | t |

Científic-tecnològic vs Social 9.4 3.3802 2.78 0,008

Social vs Humanístic 0.6 5.4987 0.11 0.914

Científic-tecnològic vs Humanístic 10 4.9380 2.03 0.049

Taula 2: Contrast en les puntuacions en el patró MD segons Curs

Curs Contrast E. Estàndard t P > | t |

1r vs 2n 5.96 2.9554 2.02 0,05

Nota: elaboració pròpia.

En les puntuacions en el patró RD, no hi ha diferències significatives entre cap Modalitat i tampoc

entre cursos (veure Taules 3 i 4).

Taula 3: Contrast en les puntuacions en el patró RD segons Modalitat

Modalitat Contrast E. Estàndard t P > | t |

Científic-tecnològic vs Social 5.63 3.2716 1.72 0.093

Social vs Humanístic 1 5.3221 0.19 0.852

Científic-tecnològic vs Humanístic 6.63 4.7794 1.39 0.173

Taula 4: Contrast en les puntuacions en el patró RD segons Curs

Curs Contrast E. Estàndard t P > | t |

1r vs 2n 1.78 2.8014 0.63 0.530

Nota: elaboració pròpia.

En les puntuacions en el patró AD, l'alumnat de la modalitat Científic-tecnològica obté 11.3 punts

més que la gent del Social (Contrast = 11.3; t = 3.70; p < 0.01) i també puntua 13.8 més que

l'alumnat de l'Humanística (Contrast = 13.8; t = 3.11; p < 0.01) (veure Taula 5). En canvi, no hi ha

diferències en les puntuacions en aquest patró entre cursos (veure Taula 6).
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Taula 5: Contrast en les puntuacions en el patró AD segons Modalitat

Modalitat Contrast E. Estàndard t P > | t |

Científic-tecnològic vs Social 11.25 3.0388 3.70 0.001

Social vs Humanístic 2.55 4.9435 0.52 0.609

Científic-tecnològic vs Humanístic 13.8 4.4394 3.11 0.003

Taula 6: Contrast en les puntuacions en el patró AD segons Curs

Curs Contrast E. Estàndard t P > | t |

1r vs 2n 1.88 3.0167 0.62 0.537

Nota: elaboració pròpia.

Finalment en les puntuacions en el patró UD, l'alumnat de la modalitat Social puntua 8.3 més que la

gent de l'Humanística (Contrast = 8.3; t = 2.11; p < 0.05) (veure Taula 7). Respecte a la comparació

segons curs, l'alumnat de 1r puntua 4.96 menys que les persones de 2n (Contrast = - 4.96; t = - 2.53;

p < 0.05) (veure Taula 8).

Taula 7: Contrast en les puntuacions en el patró UD segons Modalitat

Modalitat Contrast E. Estàndard t P > | t |

Científic-tecnològic vs Social - 3.75 2.4226 - 1.55 0.129

Social vs Humanístic 8.3 3.941 2.11 0.041

Científic-tecnològic vs Humanístic 4.55 3.5391 1.29 0.206

Taula 8: Contrast en les puntuacions en el patró UD segons Curs

Curs Contrast E. Estàndard t P > | t |

1r vs 2n - 4.96 1.9577 - 2.53 0.015

Nota: elaboració pròpia.
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En les correlacions realitzades per respondre a la segona pregunta de l'estudi, s'han obtingut els

següents resultats:

Començant per les correlacions entre les subescales del test CEAU i les puntuacions en el patró

MD, només s'ha trobat una correlació significativa negativa i forta entre l'Expressió i comunicació

d'idees pròpies i aquest patró (ρ = - 0.5460; p < 0.001). Entre les subescales del CEAU i el patró RD

no s'han trobat correlacions significatives. No obstant, les escales Obligacions acadèmiques i

Expressió i comunicació d'idees pròpies correlacionen significativament amb el patró AD, essent les

correlacions positiva i moderada (ρ = 0.4441; p < 0.01), i negativa i moderada (ρ = – 0.4431; p <

0.01) respectivament. Finalment, en les correlacions entre les subescales del CEAU i el patró UD,

es troben correlacions positives, moderades i significatives amb l’Expedient i perspectives de futur

(r = 0.4237; p < 0.01), Dificultats interpersonals (r = 0.3912; p < 0.01) i Expressió i comunicació

d'idees pròpies (ρ = 0.4760; p = 0.001).

Respecte a les correlacions entre el test R-CEA i els patrons d'aprenentatge, no s'ha trobat cap

correlació significativa entre les subescales i el patró MD ni entre aquestes i el patró RD. De les

subescales del R-CEA, només l’Esgotament físic té una correlació positiva, moderada i

significativa amb el patró AD (ρ = 0.3072; p < 0.05). En canvi, totes les subescales del R-CEA

correlacionen significativament, de manera positiva i moderada amb el patró UD - Alteració del son

(ρ = 0.3702; p < 0.05), Irascibilitat (r = 0.4039; p < 0.01), Esgotament físic (ρ = 0.3563; p < 0.05) i

Pensaments negatius (ρ = 0.3803; p < 0.05).

Finalment, a les correlacions entre el test A-CEA i els patrons, s'han trobat correlacions positives

significatives entre les subescales Cerca de suport social (r = 0.4226; p < 0.05), essent aquesta

moderada, i Planificació i gestió de recursos personals (r = 0.68; p < 0.01), essent aquesta forta,

amb el patró MD. Amb el patró RD, s'ha trobat una correlació positiva, moderada i significativa

amb la subescala Cerca de suport social (r = 0.4276; p < 0.01) i amb Planificació i gestió de

recursos personals (r = 0.4453; p < 0.01). Amb l'AD, s'ha trobat una correlació positiva, forta i

significativa amb la subescala Cerca de suport social (ρ = 0.61; p < 0.01) i una correlació positiva,

moderada i significativa amb Planificació i gestió de recursos personals (ρ = 0.3790; p < 0.05). Per

acabar, amb el patró UD s'ha trobat una correlació negativa, moderada i significativa amb

Reavaluació positiva (r = -0.3683; p < 0.05) i amb Planificació i gestió de recursos personals (r =

-0.3489; p < 0.05).
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Per veure la taula amb totes les correlacions i els seus índexs de significació, veure Annex 1.

Els resultats que s'han trobat en els ANOVA realitzats per respondre a l'última pregunta de l'estudi,

s'ha trobat que la gent que prefereix metodologia presencial obté 8.5 punts més en el patró MD que

la gent que prefereix la telemàtica (Contrast = 8.5; t = 2.48; p < 0.05) (veure Taula 9).

Taula 9: Contrast en les puntuacions en el patró MD segons Metodologia

Metodologia Contrast E. Estàndard t P > | t |

Presencial vs Telemàtica 8.51 3.4363 2.48 0.017

Nota: elaboració pròpia.

En les puntuacions al patró RD, l'alumnat que prefereix metodologia presencial puntua 7.7 més que

la gent que prefereix la telemàtica (Contrast = 7.7; t = 2.46; p < 0.05) (veure Taula 10).

Taula 10: Contrast en les puntuacions en el patró RD segons Metodologia

Metodologia Contrast E. Estàndard t P > | t |

Presencial vs Telemàtica 7.7 3.1308 2.46 0.018

Nota: elaboració pròpia.

En les puntuacions al AD, l'alumnat que prefereix la presencialitat puntua 11.2 més que la gent que

prefereix metodologia on-line (Contrast = 11.2; t = 3.54; p < 0.01) (veure Taula 11).

Taula 11: Contrast en les puntuacions en el patró AD segons Metodologia

Metodologia Contrast E. Estàndard t P > | t |

Presencial vs Telemàtica 11.21 3.1680 3.54 0.001

Nota: elaboració pròpia.

Finalment en les puntuacions al patró UD, les persones que prefereixen la presencialitat de les

classes puntuen 5.2 menys que les que prefereixen la metodologia telemàtica (Contrast = - 5.2; t = -

2.19; p < 0.05) (veure Taula 12).
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Taula 12: Contrast en les puntuacions en el patró UD segons Metodologia

Metodologia Contrast E. Estàndard t P > | t |

Presencial vs Telemàtica - 5.17 2.3652 - 2.19 0.034

Nota: elaboració pròpia.

Respecte a les diferències en les puntuacions sobre estrès acadèmic segons la preferència de

metodologia, en les subescales del CEAU s'ha trobat que no hi ha diferències significatives entre la

gent que prefereix la presencialitat i la gent que prefereix la telemàtica a les subescales Obligacions

acadèmiques i Expedient i perspectives de futur. No obstant, s'ha trobat que l'alumnat que prefereix

la presencialitat puntua 2.4 menys que les persones que prefereixen la metodologia telemàtica en la

subescala de Dificultats interpersonals (Contrast = - 2.4; t = - 2.31 ; p < 0.05) i també, que la gent

que prefereix la docència presencial obté 4.2 punts menys a la variable Expressió i comunicació

d'idees pròpies que la gent que prefereix la docència virtual (Contrast = - 4.2; t = - 4.20; p < 0.001)

(veure Taula 13).

Taula 13: Contrast en les puntuacions en el CEAU segons Metodologia

Presencial vs Telemàtica Contrast E. Estàndard t P > | t |

Obligacions acadèmiques 1.56 2.0216 0.77 0.445

Expedient i perspectives de futur - 2.51 2.1149 - 1.19 0.241

Dificultats interpersonals - 2.43 1.0498 - 2.31 0.026

Expressió i comunicació d'idees pròpies - 4.17 0.9942 - 4.20 0.000

Nota: elaboració pròpia.

A les subescales del R-CEA, s'ha trobat que no hi ha diferències significatives entre els dos tipus de

metodologia (veure Taula 14).
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Taula 14: Contrast en les puntuacions en el R-CEA segons Metodologia

Presencial vs Telemàtica Contrast E. Estàndard t P > | t |

Alteració del son - 5.76 3.0044 - 1.92 0.062

Irascibilitat - 2.6 2.2058 - 1.18 0.245

Esgotament físic - 1.97 2.0036 - 0.98 0.331

Pensaments negatius - 2.86 1.8919 - 1.51 0.138

Nota: elaboració pròpia.

Finalment a les subescales de l'A-CEA, s'ha trobat que l'alumnat que prefereix la docència

presencial puntua 7.4 més que la gent que prefereix la docència virtual a la subescala de

Reavaluació positiva (Contrast = 7.4; t = 2.99 ; p < 0.01) i també, que puntuen 5.1 més a la de

Planificació i gestió de recursos personals (Contrast = 5.1; t = 2.69; p < 0.05) (veure Taula 15).

Taula 15: Contrast en les puntuacions en el A-CEA segons Metodologia

Presencial vs Telemàtica Contrast E. Estàndard t P > | t |

Reavaluació positiva 7.4 2.4724 2.99 0.005

Cerca de suport social 4.06 2.5812 1.57 0.123

Planificació i gestió de recursos personals 5.07 1.8840 2.69 0.010

Nota: elaboració pròpia.

Cal comentar també que de les persones que prefereixen la docència virtual, un 60% ho prefereix

perquè és més senzill, un 10% perquè treuen millors notes, un 50% perquè no els hi agrada

l'ambient de classe, un 10% perquè és més còmode, un 20% perque els posen menys feina, un 10%

perquè se les poden saltar i un 10% perquè aprenen més.
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DISCUSSIÓ

Començant per la primera pregunta de l'estudi, s'ha trobat que més de la meitat de la mostra

(53.33%) presenta patrons que estan associats a la necessitat d'estímuls i suport constant per part de

docents perquè puguin portar a terme les activitats d'aprenentatge -patró UD-, i a una dependència

externa de l'adquisició del coneixement -patró RD-. Aquesta majoria de puntuacions en la necessitat

d'estimulació per part dels docents també es va trobar en altres estudis realitzats a Espanya

(Martínez-Fernández, 2019).

A més, amb la pandèmia s'ha reforçat aquesta tendència dels alumnes per esperar a rebre el

coneixement per part dels professors a partir de les plataformes virtuals degut a la impossibilitat

d'anar presencialment a les classes. Conjuntament, la manca d'experiència per part del professorat

en l'ús de tecnologies per realitzar sessions virtuals ha conduït als docents a experimentar dificultats

en la supervisió i la interacció amb l'alumnat (Zhao et al., 2020). Per tant aquest fet, conjuntament

amb la pèrdua d'hores d'escolaritat provocades pel confinament domiciliari mencionades a la

introducció d'aquest estudi (OCDE, 2020), perjudicarà encara més el baix rendiment acadèmic

associat a l'alumnat que pertany als patrons RD i UD (Martínez-Fernández, 2019).

El patró UD és on també l'alumnat de batxillerat Social puntua més en comparació amb les altres

modalitats de manera significativa o més indicativa (veure Taula 7). Això podria donar-se perque

les assignatures d'aquesta modalitat tendeixen més a la utilització d'estratègies més passives

d'aprenentatge com la memorització i reproducció de continguts per poder superar-les.

A més, en aquesta mostra les persones de 2n puntuen quasi 5 punts més que les persones de 1r en el

patró UD. Aquest fet els podria perjudicar tant acadèmicament com a la seva salut degut a que la

exigència és més superior a 2n que 1r i serien necessàries estratègies d'aprenentatge més actives per

poder superar el curs i per tant, estar més preparats per entrar al món universitari.

D'altra banda, s'ha trobat en els resultats que l'alumnat de batxillerat Científic-tecnològic puntua

més en el patró MD i l'AD que en comparació amb les altres dues modalitats (veure Taules 1 i 5).

Això és degut a que en aquesta modalitat s'ensenya als alumnes a utilitzar un pensament i

raonament més lògic que és necessari per poder entendre les assignatures que cursen

(Matemàtiques, Física, Tecnologia...), i per tant, això facilita que l'alumnat utilitzi estratègies més

profundes de processament, que faci relacions a nivell de conceptes entre assignatures o també que

basin l'aprenentatge en l'ús pràctic dels conceptes que aprenen, com en el cas dels AD.
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No obstant això, la metodologia virtual de les ciències es veu bastant afectada en comparació amb

les assignatures que no són científiques degut a la seva naturalesa experimental. Això és el que

expressen Babinčáková i Bernard (2020) en el seu article, on exposen que la metodologia online

aplicada a les ciències ha portat a que un 33% de l'alumnat reportin problemes relacionats amb la

comprensió del material durant les classes virtuals -els mestres fan les classes massa ràpid, no

donen temps per preguntes, discussions i prendre notes-. També reporten que l'alumnat de ciències

va mencionar que els mestres expliquen millor els problemes davant d'una pissarra que de manera

virtual.

En els resultats per respondre a l'objectiu principal d'aquest estudi, s'ha trobat una correlació

negativa i forta entre l'expressió i comunicació d'idees pròpies i el patró MD, i una correlació

negativa i moderada amb l'AD (veure Annex 1).

Aquests resultats disten dels trobats per Vega i Martínez-Fernández (2019), en els quals no trobaven

correlació entre aquesta subescala i els patrons MD i AD. Aquest fet podria explicar-se perquè, com

s'ha vist anteriorment, els patrons MD i AD és on l'alumnat de la modalitat Científic-tecnològica

puntua més. En aquesta modalitat no s'entrena als alumnes a expressar les seves idees pròpies i la

metodologia no tendeix a fomentar el treball per grups. Sinó que, com es deia anteriorment, es

fomenta el raonament lògic i profund dels conceptes degut a la naturalesa de les assignatures.

S'esperaven correlacions positives entre els patrons RD i UD amb les obligacions acadèmiques i

amb l'expedient i perspectives de futur, com en els resultats trobats per Vega i Martínez-Fernández

(2019) i també, que el patró RD correlacionés amb l'expressió i comunicació d'idees pròpies. No

obstant això, només s'ha trobat que les obligacions acadèmiques correlacionen amb el patró AD i

que l'expedient i perspectives de futur si que correlacionen amb el patró UD (veure Annex 1).

Més concretament, sorprèn el fet que no es trobés una correlació positiva entre el patró RD i

l'expedient i perspectives de futur tenint en compte que les característiques que defineixen aquest

patró són l'orientació als certificats i a la autoavaluació i la regulació externa dels resultats

(García-Ravidá, 2017).

Finalitzant amb les subescales del CEAU, s'ha trobat en aquest estudi que el patró UD està associat

a dificultats interpersonals. Aquest fet es deu a la associació que s'ha trobat entre la preferència per

la metodologia virtual i les puntuacions en el patró UD, i la preferència per la metodologia virtual i

les dificultats interpersonals (veure Taules 12 i 13).

Com era d'esperar, el patró UD correlaciona positivament amb totes les respostes d'estrès i de
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manera moderada (veure Annex 1). La inseguretat produïda per l'espera dels docents, companys i

companyes a que organitzin les tasques, els guiïn als exàmens i els motivin per aconseguir les

metes, pot produir aquestes respostes d'estrès. La incertesa es un dels factors que està relacionat

amb l'augment de la resposta d'estrès conjuntament amb la manca de control sobre els estímuls

(Fernández-Castro, Rovira i Edo, 2020). Per tant, i com mostraven Vega i Martínez-Fernández

(2019), el patró UD estaria relacionat a respostes d'estrès.

No obstant en els altres patrons s'han trobat resultats diferents respecte a l'estudi de Vega i

Martínez-Fernández (2019). No s'ha trobat correlació entre els patrons MD i AD amb l'alteració del

son, i tampoc s'ha trobat correlació entre el patró RD i la irascibilitat.

Malgrat això, s'ha trobat en la mostra que el patró AD correlaciona positivament amb l'esgotament

físic (veure Annex 1).

Per finalitzar amb la segona i principal pregunta de l'estudi, s'han trobat resultats similars amb

l'estudi de Vega i Martínez-Fernández (2019). El patró MD està molt associat a la planificació i

gestió de recursos personals, fet que no sorprèn degut a que aquest patró es caracteritza per la seva

construcció de l'aprenentatge, raonament científic-analític i autoregulació per la selecció, elaboració

i desenvolupament d'activitats crítiques (García-Ravidá, 2017).

No obstant, a la mostra s'ha trobat que el patró MD no estaria associat a la reavaluació positiva,

però sí amb la cerca de suport social (veure Annex 1).

La cerca de suport social té com a funció l'augment dels recursos per afrontar problemes i està

considerada una tècnica d'afrontament activa (Skinner et al., 2003). Per tant, aquesta relació es

podria donar degut a que la cerca de suport social podria estar guiada per l'interès personal propi de

les persones amb patró MD.

En el cas de les relacions del patró RD amb l'afrontament (veure Annex 1), té sentit que correlacioni

positivament amb la cerca de suport social degut a la regulació externa. Les persones amb patró RD

depenen del contingut que obtenen dels docents a l'hora d'estudiar i treballar per poder reproduir-lo,

per tant, és normal que busquin suport instrumental de docents o companys i companyes de classe.

El que sorprèn és que a la mostra s'ha trobat que el patró RD estaria associat a la planificació i

gestió de recursos personals. Com es comentava anteriorment, els estudiants caracteritzats amb un

patró RD tendeix a reproduir el material proporcionat pels docents perquè la informació està
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suficientment segmentada, estructurada i explicada per poder ser adquirida. Per tant, una resposta a

aquests resultats podria ser que, amb aquest mètode, de moment estan aprovant les assignatures i

creuen que estan organitzant el seu aprenentatge de manera adequada.

El patró AD a la mostra estaria molt associat a la cerca de suport social (veure Annex 1). Aquest

resultat podria explicar-se degut a que les persones que es distribueixen en aquest patró poden tenir

estratègies autoregulatòries i de regulació externa. Seria en aquest últim cas on es podria veure

aquesta associació amb la cerca de suport social ja que, l'alumnat amb aquestes estratègies buscaria

suport social per disposar d'objectius i instruccions clares i concretes externes per poder aplicar els

continguts de manera pràctica (García-Ravidá, 2017).

L'AD també està associat amb la planificació i gestió de recursos personals. Aquests resultats

estarien més associats a la presència d'estratègies d'autoregulació característiques d'aquest patró.

Finalment a la mostra s'ha trobat que el patró UD estaria associat a no reavaluar positivament els

problemes i amb no planificar i gestionar els recursos personals (veure Annex 1). Per tant, el patró

UD estaria relacionat a estratègies més passives d'afrontament que coincideixen amb les

característiques pròpies que defineixen aquest patró, com són l'escàs processament i l'absència de

regulació (García-Ravidá, 2017).

Per respondre a l'última pregunta d'aquest estudi, s'ha trobat que tots els patrons exceptuant l'UD

prefereixen la presencialitat de les classes, i on es veu una major diferència és en les puntuacions al

patró AD (veure Taules 9, 10, 11 i 12). Aquest resultat era d'esperar, ja que les persones amb patró

AD basen el seu aprenentatge en l'ús pràctic dels continguts i, tal i com s'exposava amb anterioritat

amb l'exemple de les ciències experimentals, l'alumnat presenta dificultats a l'hora de comprendre el

material de classe a les sessions virtuals (Babinčáková i Bernard, 2020; Mukhtar et al., 2020).

Respecte al patró RD, s'esperava que la gent que es distribueix en aquest patró prefereixi la

presencialitat, ja que la naturalesa del patró implica la reproducció del contingut proporcionat pels

docents de manera segmentada i ben explicada. L'ensenyament d'aquest contingut de manera virtual

pot presentar dificultats tant per part dels docents, ja que no tenen tanta experiència en l'ús

d'aquestes tecnologies, com per part dels alumnes que poden tenir dificultats a l'hora de

connectar-se a les sessions o tenir altres problemes d'Internet (Babinčáková i Bernard, 2020; Kaden,

2020).
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En canvi i com s'ha exposat amb anterioritat, el patró UD tendeix més a la preferència de la

virtualitat de les sessions (veure Taula 12). La falta de motivació i les estratègies passives

d'elaboració del coneixement característiques d'aquest patró podrien estar relacionades amb el fet

que, a la mostra un 60% de persones que preferia aquest tipus de metodologia, la preferia per que

era més senzilla que la presencial.

Tornant a l'estrès acadèmic, les persones de la mostra que prefereixen la virtualitat tendeixen a tenir

més dificultats interpersonals i a l'expressió i comunicació d'idees pròpies (veure Taula 13). Aquest

fet té sentit ja que de les persones que prefereixen metodologia virtual, un 50% diu que és perque no

els hi agrada l'ambient de classe. Això es podria explicar perque al estar online, estan amb una

càmera i no se senten tan presionats com a les aules. Fins i tot, hi ha cops que no cal que es posin la

càmera i poden beneficiar-se encara més d'aquesta circumstància.

També pot ser que, en casos més extrems, aquesta relació entre la preferència per la virtualitat, les

dificultats interpersonals i el rebuig de l'ambient a l'aula es degui a casos d'assetjament escolar.

Per tant, amb la docència virtual les víctimes tindrien un menor contacte directe amb les persones

assetjadores.

Respecte a les respostes d'estrès, no s'han trobat diferències significatives entre les dues

metodologies. No obstant es pot observar una tendència per part de l'alumnat que prefereix la

virtualitat cap a l'experimentació de respostes d'estrès (veure Taula 14). Aquesta tendència es veu

reflexada en diversos estudis. Alguns van trobar certs nivells d'estrès percebut durant el

confinament domiciliari (AlAteeq, Aljhani i AlEesa, 2020) i d'altres que les llargues exposicions a

les pantalles incrementen els nivells d'estrès i ansietat (Mheidly, Fares i Fares, 2020).

Finalment, s'ha trobat que les persones que prefereixen la docència presencial tendeixen més a la

reavaluació positiva i a la planificació i gestió dels propis recursos que les que prefereixen la virtual

(veure Taula 15). Com es comentava anteriorment, tendeix a haver-hi errors en la docència virtual i

també la qualitat de les explicacions es inferior degut a la poca experiència del professorat en aquest

camp. Com a conseqüència, això acaba perjudicant a la planificació i organització de l'alumnat.

Per tant, és normal que la gent que prefereix la metodologia presencial puntuï més en planificació i

gestió dels propis recursos.
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CONCLUSIONS

Tot i que aquest estudi presenta un bon mètode de recollida d'informació sobre la relació entre els

patrons d'aprenentatge i l'estrès acadèmic i sobre la seva relació amb el tipus de metodologia

(presencial o virtual), també presenta certes limitacions en el seu disseny.

La primera és que tota la recollida de dades s'ha realitzat de manera virtual i això pot haver afectat a

la manera en que l'alumnat ha respost als qüestionaris. Han pogut haver-hi errors en les respostes al

qüestionari degut a que potser hi havia persones que no han entès amb claredat alguns ítems dels

tests.

La segona és que, tot i disposar d'una mostra representativa de l'alumnat de batxillerat, aquesta no

és suficientment gran com per poder generalitzar els resultats. És possible que aquests resultats es

donin degut a les característiques de l'ensenyament d'aquest institut en concret, però que en altres

instituts de la zona tinguin diferents metodologies d'ensenyament-aprenentatge.

Finalment, tot i que els resultats obtinguts aporten informació rellevant sobre els patrons

d'aprenentatge i la seva relació amb l'estrès acadèmic tenint en compte la preferència per les

diferents metodologies, aquests resultats s'han obtingut pràcticament de manera quantitativa.

Es podria haver obtingut informació de més qualitat per part de l'alumnat a partir de tècniques més

qualitatives, com les entrevistes o els grups focals.

Malgrat això, les limitacions produïdes per la pandèmia de la COVID-19 han fet que resulti

impossible utilitzar aquest tipus de tècniques per aquest estudi.

És necessari investigar sobre els patrons d'aprenentatge i l'estrès acadèmic en el futur degut al gran

canvi que suposa l'incorporació de la virtualitat de les classes respecte a la metodologia presencial.

A més, en aquestes investigacions s'haurien d'obtenir mostres amb un nombre de participants que

pugui ser generalitzable a altres ambients, tot i tenint en compte les diferències entre cultures.

Tot i que la pandèmia ens a forçat a realitzar les activitats acadèmiques i laborals de manera

telemàtica, aquesta metodologia anirà guanyant més valor en el futur i per tant, és necessari

investigar i trobar les millors tècniques per garantir un ensenyament i aprenentatge de qualitat i que

no generi estrès o altres afectacions.

També cal fomentar estratègies d'aprenentatge més actives per l'alumnat a la ESO perque puguin

adaptar-se millor a batxillerat, i posteriorment, als estudis universitaris. Generant aquest tipus

d'estratègies, no només es beneficiaran acadèmicament, sinó que experimentaran menys estrès tant
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biològic, com psicosocial.
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ANNEXOS

Annex 1: Coeficients de correlació entre subescales dels tests d'estrès acadèmic i els patrons

d'aprenentatge

Subescala i patró Valor de la
correlació

(r o ρ)

Valor de
significació (p)

CEAU: Obligacions acadèmiques/ MD 0.0524 0.7324

CEAU: Obligacions acadèmiques/ RD 0.1090 0.4759

CEAU: Obligacions acadèmiques/ AD 0.4441 0.0022

CEAU: Obligacions acadèmiques/ UD 0.2368 0.1173

CEAU: Expedient i perspectives de futur/ MD - 0.0399 0.7945

CEAU: Expedient i perspectives de futur/ RD - 0.1305 0.3927

CEAU: Expedient i perspectives de futur/ AD 0.1603 0.2930

CEAU: Expedient i perspectives de futur/ UD 0.4237 0.0037

CEAU: Dificultats interpersonals/ MD - 0.0103 0.9464

CEAU: Dificultats interpersonals/ RD - 0.0606 0.6925

CEAU: Dificultats interpersonals/ AD - 0.0314 0.8380

CEAU: Dificultats interpersonals/ UD 0.3912 0.0079

CEAU: Expressió i comunicació d'idees pròpies/ MD - 0.5460 0.0001

CEAU: Expressió i comunicació d'idees pròpies/ RD - 0.2297 0.1291

CEAU: Expressió i comunicació d'idees pròpies/ AD - 0.4431 0.0023

CEAU: Expressió i comunicació d'idees pròpies/ UD 0.4760 0.0010

R-CEA: Alteració del son/ MD 0.0972 0.5253

R-CEA: Alteració del son/ RD - 0.1059 0.4887

R-CEA: Alteració del son/ AD 0.1133 0.4587

R-CEA: Alteració del son/ UD 0.3702 0.0123
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Subescala i patró Valor de la
correlació

(r o ρ)

Valor de
significació (p)

R-CEA: Irascibilitat/ MD 0.0219 0.8866

R-CEA: Irascibilitat/ RD - 0.1509 0.3225

R-CEA: Irascibilitat/ AD 0.1822 0.2309

R-CEA: Irascibilitat/ UD 0.4039 0.0059

R-CEA: Esgotament físic/ MD 0.0443 0.7725

R-CEA: Esgotament físic/ RD 0.0047 0.9758

R-CEA: Esgotament físic/ AD 0.3072 0.0401

R-CEA: Esgotament físic/ UD 0.3563 0.0163

R-CEA: Pensaments negatius/ MD - 0.0415 0.7867

R-CEA: Pensaments negatius/ RD - 0.0684 0.6553

R-CEA: Pensaments negatius/ AD 0.1136 0.4576

R-CEA: Pensaments negatius/ UD 0.3803 0.0100

A-CEA: Reavaluació positiva/ MD 0.2233 0.1403

A-CEA: Reavaluació positiva/ RD 0.1314 0.3895

A-CEA: Reavaluació positiva/ AD 0.1248 0.4139

A-CEA: Reavaluació positiva/ UD - 0.3683 0.0128
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Subescala i patró Valor de la
correlació

(r o ρ)

Valor de
significació (p)

A-CEA: Cerca de suport social/ MD 0.4226 0.0038

A-CEA: Cerca de suport social/ RD 0.4276 0.0034

A-CEA: Cerca de suport social/ AD 0.6068 0.0000

A-CEA: Cerca de suport social/ UD - 0.1076 0.4815

A-CEA: Planificació i gestió de recursos personals/MD 0.6781 0.0000

A-CEA: Planificació i gestió de recursos personals/RD 0.4453 0.0022

A-CEA: Planificació i gestió de recursos personals/AD 0.3790 0.0103

A-CEA: Planificació i gestió de recursos personals/UD - 0.3489 0.0188
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La pandèmia de la COVID-19 ha afectat moltes esferes de la nostra vida. Essent l'educativa una de les
més afectades per la pèrdua d'hores lectives i la sobtada utilització de la tecnologia per poder realitzar
classes virtuals. Això ha tingut un gran impacte en l'aprenentatge de l'alumnat.

Malgrat això, altres característiques psicològiques també tenen un gran pes en la formació de
l'aprenentatge. Aquestes característiques són les concepcions sobre l'aprenentatge, l'orientació
motivacional i les estratègies que s'utilitzen per la regulació i el processament de la informació.

La combinació d'aquestes característiques forma els patrons d'aprenentatge, dels quals se'n distingeixen
quatre: el dirigit al significat del coneixement (MD), el dirigit a la reproducció dels conceptes (RD), el
dirigit a l'aplicació del coneixement (AD) i el no dirigit (UD).

Per una altra banda, tenim l'estrès acadèmic, que es defineix com a la reacció biològica i psicològica
vers els esdeveniments acadèmics. Estrès que ha pogut augmentar a causa de la pandèmia.

Per tant, a partir d'aquests dos conceptes, es defineix l'objectiu principal de l'estudi: definir l'associació
entre els patrons d'aprenentatge i l'estrès acadèmic en el context de la pandèmia.

En aquest estudi han participat 45 alumnes de batxillerat d'un Institut d'Educació Secundària de
Granollers, tant de 1r com de 2n, que pertanyen a les modalitats científic-tecnològica, social i
humanística.

Entre els resultats més destacats, es troba que el patró MD estaria molt associat a una menor expressió
de les idees pròpies, a una major planificació i gestió dels propis recursos i moderadament, amb la cerca
de suport social.
El patró RD estaria també associat moderadament amb la cerca de suport social i amb una major
planificació i gestió dels propis recursos.
El patró AD estaria associat moderadament a la percepció d'obligacions acadèmiques com a estressor,
a una menor expressió d'idees pròpies, amb un major esgotament físic, amb una major gestió dels
recursos personals i estaria molt associat a la cerca de suport social.
Finalment, el patró UD estaria associat moderadament amb l'expedient i les perspectives de futur,
dificultats socials i l'expressió d'idees pròpies com a estressors, amb l'esgotament físic, alteracions del
son, irascibilitat i pensaments negatius, i amb una menor reavaluació positiva de les situacions i gestió
dels propis recursos.

També es mostra que les persones que prefereixen la presencialitat de les classes tendirien més a
l’afrontament actiu dels problemes i a pertànyer als patrons MD, AD i RD. Mentre que les que prefereixen
la virtualitat a pertànyer a l’UD i a tenir dificultats socials.

La necessitat d'estudiar en aquest camp és molt gran perquè aquestes recerques ens informen de com
està aprenent l'alumnat, si els seus mètodes són efectius per a l'èxit acadèmic i per disposar d'una bona
salut física i mental. A més, la importància d'investigar en aquest àmbit es magnifica amb la forta
arribada de les metodologies virtuals per poder realitzar les classes i els seus efectes en l’alumnat.

Adrián Díaz Moreno
              adrian.diazm@e-campus.uab.cat
                                                          12/05/21
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1. CONTEXTUALITZACIÓ

L’estudi realitzat pretén principalment trobar la relació que hi ha entre els patrons

d’aprenentatge i l’estrès acadèmic en el context de la pandèmia.

Aquest document anirà destinat a les persones encarregades de la direcció dels instituts on es

realitza la recollida de dades perquè puguin tenir consciència sobre com està aprenent el seu

alumnat, i també perquè puguin veure si aquesta manera d’educar és causant d’estrès en

l’alumnat. D’aquesta manera, podran actuar per intentar aconseguir una educació que fomenti

estratègies d’aprenentatge més actives i beneficioses pel seu alumnat. Siguin beneficioses

acadèmicament o en termes de salut física i mental.

2. INTRODUCCIÓ

És evident que la pandèmia produïda per la COVID-19 ha suposat una gran varietat de canvis

en les nostres vides quotidianes. Essent l’àmbit educatiu un dels pilars més afectats en la

nostra vida.

Segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE),

Espanya ha sigut un dels països que ha tancat durant més temps els centres educatius i de

formació a causa de la pandèmia (OCDE, 2020).

La solució per pal·liar aquest problema va ser la implantació de la metodologia virtual per

realitzar les classes. Solució que no va ser tan efectiva a causa de factors com la manca

d’experiència per part de docents i alumnes en aquest nou format (Zhao et al., 2020) o per

desigualtats educatives (Kaden, 2020).

Malgrat això, també hi ha factors psicològics que afecten la qualitat de l’aprenentatge.

Aquests factors s’anomenen patrons d’aprenentatge.

Els patrons d’aprenentatge (Vermunt, 1998) són configuracions psicològiques formades a

partir de la combinació de quatre components que tenen una participació clau en els

processos d'aprenentatge: les concepcions d'aprenentatge, l’orientació motivacional i les

estratègies de regulació i de processament de la informació.

A partir de la combinació dels components esmentats es defineixen quatre patrons

d'aprenentatge: el patró dirigit al significat (MD), que reflecteix als estudiants que conceben

l'aprenentatge com un procés de construcció, s'orienten a partir dels seus interessos personals,
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activen estratègies de processament profundes i disposen d'estratègies d'autoregulació; el

patró dirigit a la reproducció (RD) identifica als estudiants que conceben l'aprenentatge com

acumulació d'informació, s'interessen per les qualificacions, activen estratègies

memorístiques i depenen de la regulació externa; el patró dirigit a l'aplicació (AD) que està

orientat a l'ús de la informació; i finalment el patró no dirigit (UD) que fa referència als

estudiants on predomina l'absència de regulació, processament escàs i la dependència dels

altres.

L’altre factor que s'ha avaluat en aquest estudi és l’estrès acadèmic, el qual es pot definir com

una reacció d'activació biològica i psicològica vers estímuls i esdeveniments acadèmics

(Berrío García i Mazo Zea, 2011). Aquest estrès es pot entendre com a estímul, com a

resposta o com el desequilibri produït per la valoració de la persona entre els recursos dels

quals disposa i les demandes de l'entorn.

3. OBJECTIUS, APORTACIONS I RELLEVÀNCIA

L’objectiu principal d’aquest estudi és trobar quina és l’associació entre els diferents patrons

d'aprenentatge i l’estrès acadèmic. Tanmateix, com a objectius més secundaris també es busca

trobar quins tipus de patrons d’aprenentatge es troben en l’alumnat de batxillerat d’un institut

públic i quin ha sigut l’impacte que ha tingut la implantació de les classes virtuals en aquests

patrons i en els nivells d’estrès.

Per tant, amb aquest estudi s’aporta una aproximació a la realitat que viu l’alumnat de cara a

com aprenen i sobre com afecta aquesta manera d’aprendre a la seva salut. A la vegada que

s’elabora una anàlisi sobre l’impacte que ha tingut en l’alumnat la implantació de les classes

virtuals.

És rellevant l’estudi en aquest camp perquè el canvi que suposa la implantació d’una

metodologia virtual per poder realitzar les classes és molt gran i pot afectar tant a

l’aprenentatge de l’alumnat, com en el cas d'estudiants de ciències experimentals que mostren

dificultats per seguir i entendre les classes (Babinčáková i Bernard, 2020), com també afectar

a la seva salut mental i física generant majors nivells d’estrès i ansietat (Mheidly, Fares i

Fares, 2020).
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4. METODOLOGIA

En aquest estudi han participat 45 alumnes de batxillerat d’un institut públic de Granollers,

on 26 (57,8%) eren de 1r curs i 19 (42,2%) de 2n; 31 (68,9%) pertanyen a la modalitat

Científic-tecnològica, 10 (22,2%) a la Social i 4 (8,9%) a la Humanística.

Per recollir les dades d’aquest estudi, es va utilitzar l'Inventari de Patrons d'Aprenentatge

(Martínez-Fernández i García-Orriols, 2017) -short version- per obtenir els patrons

d’aprenentatge i el Qüestionari d'Estrès Acadèmic i Afrontament de l'Estrès que està format

pel Qüestionari d'Estrès Acadèmic en la Universitat (García-Ros, Pérez-González,

Pérez-Blasco i Natividad, 2012), l'Escala de Resposta d'Estrès (Cabanach, Valle, Rodríguez i

Piñeiro, 2008) i l'Escala d'Afrontament a l'Estrès (Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro i

Freire, 2010) per trobar els nivells d’estrès acadèmic.

Posteriorment es va compartir un enllaç a l’alumnat a través de l’eina virtual Google Forms,

la qual permet adaptar els qüestionaris que mesuren els diferents components dels patrons

d’aprenentatge i els que mesuren els components de l’estrès acadèmic. A més de poder

preguntar per la preferència de la presencialitat o la virtualitat per realitzar les classes i altres

dades d’interès com el curs, la modalitat de batxillerat que cursen, etc.

S’ha portat a terme una anàlisi estadístic per poder respondre als diferents objectius que s’han

plantejat. Per respondre a l’objectiu principal d’aquest estudi s’han elaborat anàlisi de la

correlació entre els diferents patrons d’aprenentatge (MD, RD, AD, i UD) i els diferents

components de l’estrès acadèmic. En canvi, per trobar quins tipus de patrons d’aprenentatge

es troben en l’alumnat, s'han construït aquests a partir de les puntuacions mitjanes de cada

subescala i s’han elaborat Anàlisi de la Variància per veure si hi ha diferències significatives

entre cursos i entre modalitats. I per saber quin ha sigut l’impacte que ha tingut la implantació

de les classes virtuals en aquests patrons i en els nivells d’estrès, s’han tornat a fer Anàlisi de

la Variància per comparar les puntuacions en els patrons i l’estrès entre l’alumnat que

prefereix la presencialitat i el que prefereix la virtualitat.
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5. RESULTATS

S’ha trobat que hi ha un 20% de la mostra que presenta un patró MD, un 11,11% són RD, un

26,67% són AD i un 42,22% són UD.

Entre els resultats més destacats en les comparacions entre grups en les puntuacions als

patrons, s’ha trobat que l’alumnat del Científic-Tecnològic puntuaria més en el patró MD i

l’AD que la gent del Social i Humanístic, i que la gent del Social puntuaria més en el patró

UD que la gent de l’Humanístic.

En les anàlisis de correlació, es troba que el patró MD estaria molt associat a una menor

expressió de les idees pròpies, a una major planificació i gestió dels propis recursos i de

manera moderada, amb la cerca de suport social.

El patró RD estaria també associat de manera moderada amb la cerca de suport social i amb

una major planificació i gestió dels propis recursos.

El patró AD estaria associat de manera moderada a la percepció d'obligacions acadèmiques

com a estressor, a una menor expressió d'idees pròpies, amb un major esgotament físic, amb

una major planificació i gestió dels recursos personals i, a més, estaria molt associat a la cerca

de suport social.

Finalment, el patró UD estaria associat de manera moderada amb l'expedient i les

perspectives de futur, dificultats socials i l'expressió d'idees pròpies com a estressors, amb

respostes de l'estrès com l'esgotament físic, alteracions del son, irascibilitat i pensaments

negatius, i amb una menor reavaluació positiva de les situacions i planificació i gestió dels

propis recursos.

Respecte a la preferència en la metodologia, la gent que prefereix presencialitat puntuaria

més en els patrons MD, RD i AD que les persones que prefereixen la virtualitat, i la gent que

prefereix la virtualitat puntuaria més en l’UD. La gent que prefereix la virtualitat puntuaria

més en expressió i comunicació d’idees pròpies i dificultats interpersonals. Malgrat això, les
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persones que prefereixen presencialitat tendirien més a la reavaluació positiva i la

planificació i gestió dels propis recursos.

6. CONCLUSIONS

És necessari investigar sobre els patrons d'aprenentatge i l'estrès acadèmic en el futur pel gran

canvi que suposa la incorporació de la virtualitat de les classes respecte a la metodologia

presencial. A més, en aquestes investigacions s'haurien d'obtenir mostres amb un nombre de

participants que pugui ser generalitzable a altres ambients, tot tenint en compte les diferències

entre cultures. Tot i que la pandèmia ens ha forçat a fer les activitats acadèmiques i laborals

de manera telemàtica, aquesta metodologia anirà guanyant més valor en el futur i per tant, és

necessari investigar i trobar les millors tècniques per garantir un ensenyament i aprenentatge

de qualitat i que no generi estrès o altres afectacions. També cal fomentar estratègies

d'aprenentatge més actives per l'alumnat a l’ESO perquè pugui adaptar-se millor a batxillerat,

i posteriorment, als estudis universitaris. Generant aquest tipus d'estratègies, no només es

beneficiaran acadèmicament, sinó que experimentaran menys estrès tant biològic, com

psicosocial.
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