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RESUM 
 Aquest treball és una revisió bibliogràfica d’estudis comparatius sobre la 

intel·ligència emocional en contexts multiculturals així com comparatives entre alumnes 

que resideixen a diferents països. L’objectiu del treball fou conèixer la situació actual 

relativa a l’educació emocional en diferents contextos multiculturals, així com descobrir 

i analitzar la forma com s’estudia la intel·ligència emocional d’infants amb diferents 

orígens i a diferents parts del món. S’ha realitzat una cerca mitjançant diferents bases de 

dades amb paraules com “intel·ligència emocional” y “multiculturalidad”, d’on s’han 

extret els articles exposats al treball. Les conclusions principals són que de forma general 

s’ha de continuar aprofundint sobre el tema ja que una correcta educació emocional 

beneficia als infants reduint les situacions de risc. A més es troben diferències entre 

l’alumnat autòcton i el de diferents orígens culturals, aquest fet mostra la necessitat de 

donar més suport als alumnes estrangers per tal de garantir un correcte desenvolupament 

a nivell emocional. Per últim, en quant a les comparatives entre països, les cultures 

individualistes tendeixen a puntuar significativament per damunt de les cultures 

col·lectivistes en intel·ligència emocional per la tendència a situar el benestar personal 

per sobre del col·lectiu. 

 

ABSTRACT 

 This work is a literature review of comparative studies on emotional intelligence 

in multicultural contexts as well as comparative studies between students residing in 

different countries. The aim was to learn about the current situation regarding emotional 

education in different multicultural contexts as well as to discover and analyze the way 

in which the emotional intelligence of children from different backgrounds and in 

different parts of the world is studied. A literature review has been done using  different 
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databases, introducing words such as "emotional intelligence" and "cross-cultural", from 

which the articles presented in the work were extracted. In general we should continue 

delving on emotional education because of its benefits on children by reducing risk 

situations. In addition, there are differences between native students and those from 

different cultural backgrounds, this fact shows the need to give more support to foreign 

students in order to ensure proper emotional development. Finally, in terms of 

comparisons between countries, individualistic cultures tend to score significantly above 

collectivist cultures in emotional intelligence due to the tendency to place personal well-

being above the collective. 
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INTRODUCCIÓ JUSTIFICATIVA 
 

Segons relata Lawrence (1997) al seu llibre, els nins d’una classe de preescolar van ser 

objecte d’una investigació que consistia en presentar un joc amb una dificultat molt 

elevada per l’edat dels infants (4 anys). La prova consistia en fer arribar una bolla al cim 

d’una torre. L’infant seleccionat, en Barry, va intentar-ho quatre cops i els quatre va fallar, 

sense progressar en el seu objectiu. Quan van demanar-li a l’infant si seria capaç 

d’aconseguir el seu objectiu si ho seguia intentant va afirmar sense cap tipus de dubte .  

En Barry era representatiu del grup de classe, els infants tenen confiança en si mateixos 

tot i fracassos repetits i desavantatges insuperables. Les qualitats mostrades per aquests 

infants -persistència, automotivació, optimisme i entusiasme amistós- formen part del que 

es denomina intel·ligència emocional. 

La intel·ligència emocional d’un infant no té relació amb el nivell d’intel·ligència o CI, 

més bé són el que  diem característiques de la personalitat o simplement “caràcter”. 

Alguns estudis descobreixen que aquestes capacitats socials poden ser més rellevants per 

a l’èxit a la vida que la capacitat intel·lectual. És a dir, tenir un alt nivell d’intel·ligència 

emocional pot ser més important per tenir èxit a la vida que un  alt CI mesurat per un test 

estandarditzat. (Shapiro, 1997) 

Durant els darrers anys hi ha hagut un augment en investigacions relatives a un tema del 

que  pares i professors tenen gran coneixement: aprendre a com llegir-nos a nosaltres 

mateixos -i les reaccions dels altres- és igual d’important que aprendre a llegir números i 

lletres. Estudis recents han establert que l’alfabetització emocional redueix violència, 

millora capacitats adaptatives i proveeix dels fonaments per a l’aprenentatge i un 

desenvolupament sa. (Cohen, 2001). 
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Aquesta alfabetització emocional es tradueix en un nivell d’adequat  funcionament a 

nivell de regulació emocional a l’hora de conèixer les pròpies emocions i ser capaços de 

regular-les, així com tenir la capacitat de percebre les emocions alienes i interpretar-les 

(Cohen, 2001). Per tant, per a aconseguir un correcte desenvolupament i èxit a nivell 

personal, psicològic i professional, és imprescindible tenir competències emocionals i no 

únicament èxit acadèmic. És important veure com actua i influeix la cultura en aquest 

desenvolupament emocional i com es diferencien unes cultures d’altres. A mode  

d’exemple, l’èxit acadèmic entre els alumnes dels alumnes de l’Est d’Àsia es reconegut 

internacionalment de forma estereotipada, mentre que el benestar emocional d’aquests 

alumnes sol ser mínim (Sung, 2010). 

Per tot això, la finalitat d’aquest treball és realitzar una revisió sobre els estudis que s’han 

dut a terme respecte el nivell d’intel·ligència emocional i com influeixen la cultura i l’estil 

educatiu. A més de fer un recull dels resultats obtinguts per aquestes investigacions i 

extreure conclusions. 
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MARC TEÒRIC 
 

Concepte d’emoció  
 

Per parlar d’intel·ligència emocional primer cal contextualitzar i definir  el concepte 

d’emoció. En general hi ha consens a l’hora de considerar una emoció com un estat 

complex de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa a 

una resposta organitzada . Les emocions es generen com a resposta a un esdeveniment 

extern o intern (Bisquerra, 2003).Per tant, el procés d’una vivència emocional es podria 

esquematitzar de la següent manera:  

 

 

 

 

Figura 1 (Bisquerra, 2003) 

Concepte d’emoció 

Segons Lazarus, hi ha diferents nivells de valoració: una valoració primària on es 

determina si l’esdeveniment és o no positiu per a l’assoliment de l’objectiu i una 

secundària on es consideren els recursos personals per afrontar la situació, si som o no 

capaços d’enfrontar-nos efectivament a l’esdeveniment (Lazarus, 1991).  

Hi ha tres components a l’hora d’expressar una emoció: component neurofisiològica 

(taquicàrdia, sudoració, sequedat en la boca...), aquesta expressió es dona de manera 

involuntària i una exposició prolongada a certes emocions pot desencadenar en problemes 

de salut (ulceres, taquicàrdia...), per això aprendre a controlar les emocions és educar en 

ESDEVENIMENT VALORACIÓ 

COGNITIVA 

PREDISPOSICIÓ A 

L’ACCIÓ 

NEUROFISIOLÒGICA 

COMPORTAMENTAL 
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salut. Component comportamental (expressió facial, to de veu, llenguatge no verbal...) 

aquesta forma d’expressió de l’emoció aporta informació a terceres persones per 

interpretar-la. Per últim, la component cognitiva consisteix en prendre consciència de la 

sensació experimentada (sentiments) i la possibilitat de posar-hi nom .  (Lazarus, 1991) 

 

Inicis històrics sobre la intel·ligència emocional 

Abans d’aparèixer qualsevol estudi relacionat amb la intel·ligència emocional primer hi 

ha hagut estudis centrats en entendre el concepte d’intel·ligència general on l’objectiu 

principal ha sigut obtenir un quocient intel·lectual o CI mitjançant tests d’intel·ligència 

on el pioner va ser Binet citat a (Bisquerra, 2003) amb l’objectiu de discriminar aquells 

alumnes amb necessitats especials i adequar la forma d’ensenyament.  Howard Gardner 

(1995) posa en qüestió el concepte de CI i proposa la teoria de les intel·ligències múltiples 

on distingeix entre set intel·ligències diferents, on les que ens interessen especialment 

són: la intel·ligència interpersonal i la intel·ligència intrapersonal, que són les que tenen 

a veure amb la intel·ligència emocional. Es defineixen segons Gardner de la següent 

manera:  

La intel·ligència interpersonal és la capacitat de percebre i distingir els estats anímics, 

les intencions, les motivacions i els sentiments d’altres persones. Pot incloure la 

sensibilitat cap a expressions facials, veus i gestos; la capacitat de distingir entre 

nombrosos tipus de senyals interpersonals, i la de respondre amb eficàcia i de forma 

pragmàtica aquestes senyals (per exemple, influint en un grup de persones per a que 

realitzin una determinada acció). (Gardner, 1995; O’neil, 2012) 

 La intel·ligència intrapersonal consisteix en l’autoconeixement i la capacitat d’actuar 

segons aquest coneixement. Aquesta intel·ligència inclou una imatge precisa d’un mateix 
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(els punts forts i les limitacions), la consciència dels estats d’ànim, intencions, 

motivacions, temperaments i desitjos interiors, i la capacitat d’autodisciplina, 

autocomprensió  i autoestima (Gardner, 1995; O’neil, 2012). 

 

Intel·ligència emocional 
 

El concepte d’intel·ligència emocional es va començar a difondre de manera massiva a 

rel del llibre Emotional intelligence de Daniel Goleman (1995). Tot i que Salovey i Mayer 

(1990) van ser els pioners a l’hora de definir aquest constructe com “el subconjunt 

d’intel·ligència social que implica la capacitat de controlar els sentiments i emocions 

pròpies i alienes, de discriminar-los i d’utilitzar aquesta informació per guiar el pensament 

i les accions.”   

 Tal vegada el punt de vista que s’ha difós més ha estat el de Goleman, que amb les 

influències de Salovey i Mayer (1990) considera que la intel·ligència emocional es basa 

en 5 components (Goleman, 2004):  

 Definició 

Conèixer les pròpies 

emocions 

Habilitat de reconèixer i entendre els propis estats d’ànim, 

emocions i impulsos, així com el seu efecte en els altres.  

Manejar les emocions Habilitat per controlar o redirigir impulsos o estats d’ànim 

disruptius. 

Motivar-se a si mateix Passió per al treball o la recerca d’objectius més enllà del doblers 

o l’estatus. 

Empatia Habilitat per entendre l’estat emocional d’altres i la destresa per 

tractar a les persones d’acord amb les seves reaccions emocionals 

Habilitats Socials Competència a l’hora de gestionar relacions i construir xarxes 

Taula extreta de (Goleman, 2004) 
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D’altra banda hi ha hagut detractors i crítiques a aquesta idea de intel·ligència emocional 

(Hedlund i Sternberg, 2000) degut a que no consideren que els factors que els 

investigadors han considerat com a intel·ligència social, emocional o pràctica siguin 

considerats de forma apropiada com habilitats cognitives. En contraposició, Mayer, 

Caruso i Salovey al 2001 citats a (Bisquerra, 2003) s’han centrat en establir propietats 

psicomètriques en el constructe d’intel·ligència emocional i conclouen que aquesta es 

refereix a un “pensador amb un cor” que percep, compren i maneja relacions socials. 

 

Educació emocional 
 

Una vegada exposats els conceptes d’emoció i intel·ligència emocional, pertoca entrar en 

el concepte d’educació emocional. Primer de tot  cal fer referència als objectius que 

proposa Cohen (2006) respecte de l’educació: “Les metes de l’educació han de ser 

reformulades per prioritzar no únicament l’aprenentatge acadèmic sinó també les 

competències socials, emocionals i ètiques”. Segons Bisquerra Alzina (2016) la educació 

emocional respon a les necessitats socials que no  es troben plasmades al currículum 

acadèmic ordinari. Entre les que es troben la presència d’ansietat, estres, depressió i  

violència entre d’altres.  

La educació emocional té com a objectiu el desenvolupament de competències 

emocionals enteses com el conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries per 

prendre consciència, comprendre, expressar i regular de forma adequada els fenòmens 

emocionals. Dins de les competències emocionals es troben la consciència emocional 

(presa de consciència de les pròpies emocions, donar nom a les pròpies emocions i 

comprensió de les emocions dels demés),  regulació emocional (prendre consciència de 

la interacció entre emoció, cognició i comportament, expressió emocional, habilitats 
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d’afrontament i competència per auto-generar emocions positives), autonomia emocional 

(autoestima, auto-motivació, actitud positiva, responsabilitat, anàlisi crític de normes 

socials, cercar ajuda i recursos i auto-eficàcia emocional), competències socials (dominar 

les habilitats socials bàsiques, respecte pels demes, comunicació receptiva, comunicació 

expressiva, compartir emocions, comportament pro-social i cooperació i assertivitat), 

habilitats de vida i benestar (identificació de problemes, fixar objectius adaptatius, solució 

de conflictes, negociació, benestar subjectiu i fluir, entès com la capacitat de generar 

experiències optimes a la vida) (Bisquerra Alzina, 2016; Bisquerra, 2003). 

Jonathan Cohen (2006) planteja una paradoxa que es dona als Estats Units al 2006 i  que 

a dia d’avui molt possiblement es dona en el marc educatiu de gairebé arreu del món. Els 

pares  i els professors volen que l’escolarització ajudi als infants a convertir-se en 

aprenents al llarg de la seva vida i que siguin capaços d’estimar, treballar i actuar com a 

membres responsables de la comunitat allà on visquin. Encara no hem aconseguit integrar 

aquests valors al sistema educatiu ni en l’ensenyament que se’ls hi dona als mestres, de 

fet les matèries que més importància prenen en l’educació primària son les competències 

lingüístiques i matemàtiques. Aquesta paradoxa és encara més cridanera perquè hi ha 

estudis que han demostrat que les guies educatives basades en l’educació social, 

emocional, ètica i acadèmica previsiblement poden millorar les  habilitats, coneixements 

i disposicions que afavoreixen que l’alumne aconsegueixi ser un ciutadà actiu capaç de 

fer feina, estimar i ser actiu en la comunitat. 

Els estudis relatius a l’educació emocional tenen diferents objectius: prevenció de riscos, 

promoció de la salut o educació cívica d’entre altres molts. Però tots aquests suggereixen 

que hi ha dos processos clau per promoure l’èxit escolar i el sà desenvolupament dels 

infants: (1) proporcionar competències socio-emocionals durant l’etapa escolar i (2) crear 

sistemes escolars i llars segures, participatives i responsables. (Cohen, 2006) 
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Aquest segon procés és important tenir-ho en compte ja que tant les llars com els sistemes 

escolars poden variar molt depenent de la cultura en la que ens trobem, de fet dins un 

mateix sistema escolar pot haver-hi alumnes d’arreu del món i per tant amb unes llars 

molt diferents entre si. El fet que una llar sigui segura, participativa i responsable no 

implica que hi hagi una bona educació emocional coordinada amb la de l’escola. D’altra 

banda, a diferents bandes del món el paper de l’educació emocional pren diferents nivells 

d’importància. Algunes famílies podrien no estar interessades en que l’escola es centri en 

la vida emocional dels seus infants. A més, depenent del bagatge cultural de la família i 

la sensibilitat del personal de l’escola podria fer que algunes famílies no es sentin ben 

rebudes i per tant no millorar aquesta intel·ligència emocional dels i les al·lots i al·lotes. 

 

 

Tendència a la multiculturalitat 
 

En l’actualitat la majoria de països són culturalment diversos. Segons estimacions recents, 

els 184 estats independents del món contenen més de 600 grups de llengües vives i 5000 

grups ètnics. Són escassos els països en els quals els ciutadans comparteixen el mateix 

llenguatge o pertanyen al mateix grup ètnic-nacional. (Kymlicka, 1999) 

Els processos migratoris son una característica natural de les societats humanes  i han 

existit des de fa mil·lennis. Però  l’actual mundialització ha augmentat aquests processos 

de forma exponencial arribant a la globalització degut al capitalisme amb una tendència 

creixent. Aquest sistema ha fomentat de diferents maneres les migracions ja sigui per la 

recerca de mà d’obra barata o generant pobresa a diferents parts del món la qual cosa 

provoca un moviment migratori. En resumides contes, s’està augmentant el flux de 

migracions fins a límits insospitats.(Retortillo et al., 2000)  
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OBJECTIUS 
Tenint en compte la necessitat d’una educació emocional adequada en el sistema educatiu 

i observant aquesta tendència cap a un món global que genera una barreja de cultures amb 

diferents estils educatius, sistemes de valors i diferents conceptes en quant a l’educació 

que han de rebre els fills i filles. Els objectius que té aquest treball són els següents:  

-Conèixer la situació actual relativa a l’educació emocional en diferents contextos 

multiculturals. 

-Descobrir i analitzar la forma com s’estudia la intel·ligència emocional d’infants amb 

diferents origen i a diferents parts del món. 

MÈTODE 
S’ha realitzat una cerca d’articles científics mitjançant les paraules “educación 

emocional” “multicultural” i “inteligencia emocional” “multicultural” a diferents bases 

de dades: Dialnet, Scielo, Psycinfo(EBSCOhost) y Google Scholar. D’allà s’han pogut 

extreure una quantitat limitada d’articles a revisar, per la qual cosa s’han cercat estudis 

que relacionin l’educació emocional i diferents nivells socioeconòmics, ja que 

malauradament en un gran nombre de casos un ambient multicultural sol anar lligat amb 

desigualtats socials i econòmiques, per tant, és possible trobar més articles que resultin 

d’interès. Per això, a la recerca també s’han inclòs estudis amb les següents paraules 

“educación emocional” “nivel socioeconómico” i “inteligencia emocional” “nivel 

socioeconómico”, d’on s’han pogut extreure més articles interessants.  

A més de les paraules clau en castellà també s’ha fet la mateixa revisió amb articles en 

llengua anglesa, pel que  les paraules clau introduïdes als cercadors  han estat “emotional 

education” “cross-cultural” i “emotional intelligence” “cross-cultural”. En aquest cas el 

resultat ha estat una major nombre d’articles relacionats, com era esperable.  
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Una vegada seleccionats els articles s’ha fet una selecció i una posterior lectura detallada 

de cadascun per tal d’extreure’n conclusions, punts en i comú i  dades rellevants. 

RESULTATS 
 

Estudis realitzats a Espanya 
 

• El primer estudi analitzat és el que es va dur a terme a Astúries de la mà de Peña 

i Canga (2009) que consistia en fer una investigació sobre les necessitats educatives 

emocionals en alumnes escolaritzats a aquesta comunitat autònoma, on s’hi trobaven 

alumnes amb diferent origen cultural (104 subjectes de 6é d’educació primària 78 

d’origen espanyol i 26 immigrants de diferents nacionalitats). Els investigadors estan 

d’acord en afirmar que l’educació ens ha d’ensenyar a conviure en un context plural i 

respectar diferents persones independentment de l’origen, creences o costums. També es 

menciona que s’ha donat força importància a l’hora d’escolaritzar a tots els infants 

independentment de l’origen, però no s’ha fet aquest mateix esforç respecte a aspectes 

emocionals i amb l’aprenentatge social necessari per viure en comunitat.  

Les conclusions que se’n extreuen  indiquen la necessitat d’educar les emocions dels 

estudiants independentment de l’origen ja que se’n troben casos amb necessitats en 

infants tant d’origen espanyol com estranger. A més de desenvolupar una autoestima 

positiva en els subjectes amb puntuacions baixes ja que afecta directament al tipus de 

relacions que estableixen amb els altres. La darrera conclusió posa al descobert la 

necessitat de seguir aprofundint en el tema treballat. 

• El segon estudi a tenir en compte és el dut a terme per Tabernero, Serrano i 

Mérida (2017) on la seva intenció fou realitzar un estudi comparatiu de l’autoestima en 

alumnes de diferent nivell socioeconòmic, introduint l’origen cultural com a una variable 
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d’estudi. Hi participaren 1.757 alumnes d’entre 3 i 7 anys, escolaritzats a Espanya, 

concretament a Andalusia. Aquest estudi es centra principalment en les diferències pel 

que fa al nivell socioeconòmic, però com s’ha dit abans inclou variables entre les que 

s’inclouen el gènere i la cultura. Una dada rellevant és que en nivells socioeconòmics 

elevats existeixen diferències significatives en el nivell d’autoestima on les nines puntuen 

per davall dels nins, fet que plasma que la cultura, vulguem o no, encara influeix sobre 

les expectatives relatives al gènere. (Tabernero, Serrano & Mérida, 2017) 

  • Un altre estudi realitzat a nivell nacional que resulta interessant per a aquesta 

recerca és el que relaciona rendiment acadèmic i intel·ligència emocional a secundaria 

(Pulido Acosta & Herrera Clavero, 2018). L’estudi consta de 811 participant d’un context 

pluricultural com és la ciutat autònoma de Ceuta. Pel que fa a la cultura, es considera el 

grup majoritari el de religió musulmana (71.6%). Com a element d’avaluació es van usar 

un qüestionari per mesurar la intel·ligència emocional i les qualificacions acadèmiques. 

Estudis anteriors d’aquests mateixos autors afirmen que si considerem com a variables 

que afecten al rendiment acadèmic el gènere i la cultura, la cultura és un factor molt més 

determinant, no sols en rendiment acadèmic general sinó també a cadascuna de les 

matèries. (Pulido & Herrera, 2015). 

Un factor clau en aquest estudi és la llengua materna que empren els infants de les 

diferents cultures. Donat que el castellà és la llengua vehicular dins de l’àmbit educatiu, 

existeix una major predisposició a la comprensió per part de l’alumnat cristià. Aquesta 

realitat facilita de forma evident el desenvolupament  curricular, fent-ho més complex per 

als musulmans degut a que apareixen més dificultats de comprensió verbal. 

Degut a l’anterior afirmació, es comprovaren diferències significatives en quan al 

rendiment acadèmic mitjà així com a totes les matèries, per lo que es podria dir que la 
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cultura és un factor influent en aquesta variable. En tots els casos els alumnes pertinents 

al grup de cultura cristiana-occidental obtenen millors resultats. 

La conclusió final de la investigació es que a major nivell d’intel·ligència emocional 

major rendiment acadèmic. Per tant mostra la necessitat dins l’àmbit educatiu potenciar i 

considerar competències emocionals. (Pulido Acosta & Herrera Clavero, 2015, 2018) 

  

Estudis Internacionals realitzats a un sol país 
 

En aquest apartat s’estudien investigacions en les que es compara el nivell d’intel·ligència 

emocional i diferents variables a població que resideix a un mateix país però que té 

orígens culturals diversos.  

• El primer estudi, realitzat a Canadà, (Parker et al., 2005) comparà dos grups de 

384 joves aborígens de diferent zones rurals de Canadà i una segona mostra també de 384 

joves canadencs de zones rurals però no aborígens. Com a conclusió principal s’extreu 

que les respostes donades pels aborígens eren significativament inferiors en les 

dimensions d’intel·ligència interpersonal, adaptabilitat i maneig d’estrès comparats amb 

els no aborígens.  

Concretament hi ha dos ítems del test emprat en els que els aborígens van puntuar 

especialment per sota dels no aborígens, els ítems són els següents: “tinc problemes per 

a parlar amb els altres sobre els meus sentiments” i “ és difícil parlar sobre els meus 

sentiments profunds”. 

Per últim, cal remarcar que ja que es troben diferències significatives en gairebé tots els 

nivells, els joves aborígens tenen molt mes risc d’experimentar problemes relacionats 
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amb l’abandonament escolar, així com desenvolupar problemes derivats del consum 

d’alcohol o drogues.(Parker et al., 2005) 

• Un segon estudi (Sung, 2010) realitzat als Estats Units, investiga famílies 

d’origen est-asiàtic residents a EEUU per veure si la cultura d’origen té efecte en el 

desenvolupament de la intel·ligència emocional. L’èxit acadèmic en l’alumnat de l’est 

asiàtic és reconegut internacionalment, però no així l’atenció al benestar emocional ja que 

aquesta segueix sent mínima. L’estudi contà amb 20 adolescents i les seves mares 

d’origen Coreà i Xinés, residents a Califòrnia. Els resultats suggereixen que les creences 

en la jerarquia familiar, el treball dur, el respecte cap als grans i les relacions entre 

germans tenen impacte en les relacions pares/fill. També, que la globalització contribueix 

al canvi de les normes culturals, per tant, tal vegada les possibles diferències entre cultures 

es vegin suavitzades degudes a aquest factor.  

Els patrons educatius i els estils parentals són una font per a l’aprenentatge d’habilitats i 

competències emocionals, la cultura hi juga un paper fonamental en els estils parentals. 

En el cas de les famílies asiàtiques, generalment són més autoritàries no únicament amb 

el càstig físic, també amb les ordres o el control. És cert que en la cultura asiàtica el càstig 

físic i la figura autoritària parental no s’interpreta de la mateixa mantera que a occident i 

es veu com una forma de cuidat i vincle. 

Les conclusions de l’estudi afirmen que les creences familiars a l’hora d’educar als infants 

es veu influenciada per la cultura i en conseqüència les creences de dominància i jerarquia 

estan relacionades amb nivells inferiors d’intel·ligència emocional. També conclou en 

que a vegades les famílies soles no són capaces de promoure una correcta educació 

emocional i per tant són els professors i educadors els encarregats de fomentar aquest 

tipus d’educació des de l’escola. (Sung, 2010) 
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Estudis comparatius entre països 
 

En aquest apartat els estudis revisats han estat realitzats amb mostres de diferents bandes 

del món i es comparen diferents variables relacionades amb la intel·ligència emocional. 

• El primer estudi (Sauter et al., 2010) pretén comprovar si hi ha diferències a 

l’hora de percebre les emocions mitjançant vocalitzacions no verbals, com crits i rialles, 

entre dues cultures dràsticament diferents. Participants occidentals van ser comparats amb 

participants de pobles aïllats i remots de Namíbia. Les vocalitzacions comuniquen les 

anomenades emocions bàsiques (ira, por, tristesa, alegria, sorpresa i oi) de forma 

bidireccional, es a dir, tots els participants les varen reconèixer en els parlants de  la 

llengua estrangera. Per una altra banda, unes quantes emocions sols van ser reconegudes 

dins una cultura i no de forma bidireccional. A més, també conclouen que hi ha un nombre 

d’emocions principalment negatives que són més reconeixibles entre cultures, mentre que 

la majoria de les emocions positives s’expressen d’una forma específica a cada cultura.  

• El següent estudi que relaciona diferents cultures i el seu nivell d’intel·ligència 

emocional és el que compara una cultura individualista com l’alemanya i una de 

col·lectivista com és l’índia (Koydemir et al., 2013). Els estudiants d’una universitat de 

cada país respongueren a preguntes relatives a la satisfacció personal amb la seva vida, 

afecte positiu i negatiu, intel·ligència emocional i suport social percebut. D’acord amb 

les hipòtesis que es plantejaven, els alumnes indis presentaven manco intel·ligència 

emocional i benestar subjectiu que els alemanys. La intel·ligència emocional està més 

relacionada amb un alt nivell de satisfacció vital a Alemanya que a la Índia.  

Els resultats també mostren com l’efecte de la intel·ligència emocional afecta la 

satisfacció vital està completament determinat per l’equilibri en l’afecte a Alemanya i pel 
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suport percebut a la Índia, mostrant que existeixen diferències a l’hora de percebre el 

benestar depenent de la cultura. 

Una conclusió a tenir en compte és que independentment de la cultura, el suport social és 

un predictor de satisfacció vital. El paper d’un bon suport social i xarxes socials efectives 

són aspectes universalment importants per al benestar.(Koydemir et al., 2013) 

• Un tercer estudi pretén cercar la relació entre la intel·ligència emocional i 

diferents variables psicoeducatives a joves i adolescents espanyols i peruans, emprant 

noves tecnologies (Trigoso et al., 2014). L’estudi constà de 1074 alumnes entre escoles i 

instituts peruans i espanyols. Es van trobar diferencies significatives a la majoria de 

variables a favor de Perú, aquesta superioritat és atribuïda al grau de motivació que 

presentaven els alumnes d’aquesta nacionalitat. En quant al gènere, hi ha diferències, les 

dones puntuen més alt en percepció emocional mentre que els homes ho fan en 

comprensió emocional.  

Els resultats mostren que Perú puntua de forma consistent per sobre d’Espanya i es creu 

que és perquè no es va tenir en compte l’estrat social ni la motivació de la població 

examinada. Concretament els alumnes espanyols van puntuar significativament per 

damunt en neuroticisme, desànim enfront de l’adversitat i impaciència a l’hora d’obtenir 

alguna cosa important. 

Com gairebé  tots els estudis anteriors, aquest conclou en la necessitat de seguir 

investigant per abordar amb profunditat les diverses variables abordades. 

 

• El quart estudi en aquest apartat cerca confirmar la fiabilitat i validesa del test 

d’intel·ligència emocional de Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) (Karim & Weisz, 2010). 

Tot i que existeixen literatura relacionada amb la intel·ligència emocional la gran majoria 
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d’estudis relacionats estan estudiats des d’una perspectiva occidental i s’han dut a terme 

en països occidentals amb cultures normalment individualistes. L’objectiu d’aquest 

treball es comparar diferents contextos, concretament estudiants de la cultura 

col·lectivista paquistanesa  i la cultura individualista francesa. Els resultats relatius a la 

validesa del MSCEIT generalment són adequats en ambdues cultures.  

Les cultures col·lectivistes tendeixen a veure-s a ells mateixos com a membres d’una 

família extensa i per tant col·loquen els interessos del grup per davant de les necessitats 

individuals. D’altra banda, els individualistes tendeixen a creure  que les metes i 

interessos personals son més importants que els interessos grupals segons Hofstede, 

(1980), citat a Karim & Weisz (2010) .  

Estudis previs a aquest indiquen diferencies relatives a la cultura en quant a les emocions: 

la gent de cultures individualistes generalment te més facilitat a l’hora de reconèixer i 

entendre emocions (Matsumoto, 1989), tenen més habilitat per expressar les seves pròpies 

emocions  i són millors regulant-les (Gross & John, 2003).  Per tant el primer objectiu era 

comprovar si hi ha diferencies en la puntuació del MSCEIT en diferents cultures com la 

francesa i la paquistanesa.  

L’estudi tenia diferents objectius. Entre els més rellevants el primer, era avaluar les 

diferencies significatives entre dues cultures en el MSCEIT. Les puntuacions dels 

participants francesos foren superiors als paquistanesos en el resultat total. Aquests 

resultats estan d’acord amb l’afirmació anterior que preveu que les cultures 

individualistes puntuen de forma superior entenent, expressant i regulant emocions. 

El segon objectiu principal era comprovar si el MSCEIT mesura el mateix constructe a 

ambdues cultures ja que el fet de que majoritàriament el constructe d’intel·ligència 

emocional s’ha explorat des d’una perspectiva occidental cal assegurar-se que un test 
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psicomètric mesuri el mateix independentment de la població a la que va dirigida. Els 

resultats afirmen que el test té bona fiabilitat i per tant pot ser interpretat en les dues 

cultures de la mateixa manera. 

Per últim, l’estudi presenta dues importants limitacions a tenir en compte per 

investigacions futures: per una banda, el fet de que la població d’estudi s’hagi extret 

únicament de dues universitats concretes (una de cada país) no reflecteix una nació 

heterogènia i per una altra banda, el fet que la població d’estudi hagi estat estudiant 

tampoc reflecteix una imatge de la cultura en general, ja que podria haver diferencies 

significatives en el nivell d’intel·ligència emocional entre la població estudiant i la 

població adulta treballadora.  

 

CONCLUSIONS 
 

Després d’analitzar els diversos estudis referents a l’educació i la intel·ligència emocional 

en diferents contexts podem extreure’n diverses conclusions. Cal dir en primer lloc que 

la informació recaptada inclou investigacions amb objectius molt diferents, des de l’estudi 

de Tabernero, Serrano i Mérida (2017) que es centren en veure diferencies d’autoestima 

en població amb diferent nivell socioeconòmic i també amb diferent origen cultural a 

Espanya, fins a les investigacions de Sauter, Esiner, Ekman i Scott (2010) que cerquen 

comprovar si hi ha diferencies a l’hora de percebre les emocions en diferents cultures.  

Hi ha diferents conclusions interessants per extreure, la primera i en la que coincideixen 

tots els articles i fonts consultades és la necessitat de seguir investigant en aquest camp ja 

que estan demostrats els beneficis de tenir una correcta educació emocional de cara al 

benestar personal i per tant, facilitar l’èxit tant acadèmic, personal i professional. A més 
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de la necessitat de més recerca, també hi ha diferents articles que coincideixen en la 

necessitat de posar en marxa programes per a millorar aquesta situació.  

En quant a les diferencies entre cultures ha estat interessant realitzar la recerca ja que 

efectivament en gairebé tots els estudis s’han trobat diferencies significatives en el nivell 

de intel·ligència emocional, en els estudis realitzats a un sol país, de forma general els 

alumnes autòctons tenien un nivell superior i en conseqüència una millor adaptació social 

i rendiment acadèmic (Parker et al., 2005; Peña & Canga, 2009; Pulido Acosta & Herrera 

Clavero, 2018; Tabernero et al., 2017). Això ens indica que és essencial garantir una 

correcta atenció a l’alumnat nouvingut o d’origen cultural divers per tal d’afavorir la 

inclusió. Les diferències es donen principalment degut a que l’alumnat autòcton 

comparteix generalment la cultura a casa seva i a l’escola, així com la llengua vehicular, 

mentre que l’alumnat estranger no posseeix aquesta mateixa relació entre els valors del 

sistema educatiu i els familiar així com la llengua (Pulido Acosta & Herrera Clavero, 

2015, 2018). 

Pel que fa als estudis realitzats entre diferents països (Karim & Weisz, 2010; Koydemir 

et al., 2013; Sauter et al., 2010; Trigoso et al., 2014) és interessant veure com sobretot els 

dos estudis que comparen cultures individualistes enfront de les col·lectivistes (Karim & 

Weisz, 2010; Koydemir et al., 2013) són les individualistes (occidentals) les que obtenen 

millors resultats de intel·ligència emocional. Aquests resultats eren els esperats pels 

investigadors ja que les cultures occidentals tendeixen a posar el benestar individual per 

sobre del col·lectiu, mentre que a les cultures orientals la tendència és inversa. També és 

important remarcar que el gruix de les investigacions realitzades en aquest tema estan 

duts a terme des d’una perspectiva occidental i és interessant veure altres punts de vista. 

D’altra banda la investigació que es va dur a terme on es comparà alumnat espanyol i 

peruà (Trigoso et al., 2014) els resultats són superiors en la població peruana i no en la 
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espanyola. Si ens basem en els resultats de les investigacions anteriors pareix que la 

població Espanyola hauria de tenir major puntuació, però en aquesta investigació no es 

van tenir en compte variables motivacionals que possiblement afectaren als resultats 

obtinguts.  

Finalment, cal remarcar la importància de donar valor a la educació emocional ja que  és 

fonamental per al correcte desenvolupament dels infants i per tant per a les generacions 

futures. La intel·ligència emocional repercuteix no sols en l’àmbit acadèmic sinó en molts 

altres com el personal o el laboral, per tant, encara s’ha d’aprofundir en investigacions 

futures.  

 

LIMITACIONS 
 

La primera idea a l’hora de realitzar aquest treball de final de grau no era la de realitzar 

una recerca bibliogràfica sobre les diferències en intel·ligència emocional entre cultures 

sinó la de realitzar un estudi real on es pretenia comparar dos grups d’alumnes, un a 

Espanya, concretament a un centre educatiu de Palma i l’altre a un centre educatiu a Perú, 

ja que existia la possibilitat de realitzar les pràctiques acadèmiques a aquets país. La 

intenció primera era passar una prova estandarditzada per mesurar la intel·ligència 

emocional com es el BarOn, a un grup de 30 alumnes a Palma i a un altra grup de 30 

alumnes a Perú i una vegada analitzats els resultats extreure’n conclusions. 

La realitat és que degut a la pandèmia mundial del COVID-19 que ens ha afectat 

en aquest 2020, la realització de les pràctiques internacionals ha quedat totalment 

paralitzada i per tant, el format del treball ha hagut de canviar dràsticament ja que resulta 

impossible obtenir una mostra peruana. Tot i ja haver passat les proves a l’alumnat 

espanyol (13 nins i 18 nines, d’entre 10 i 12 anys), degut a la impossibilitat de la 
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comparació amb un altre grup la recerca bibliogràfica ha estat l’única alternativa possible 

en aquesta situació. Per tant degut a que la idea inicial del treball dista del resultat final, 

no s’ha pogut gaudir de la dedicació necessària.  
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