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Abstract
Existeixen evidències que demostren la
influència
entre
la
vulnerabilitat
socioeconòmica i cultural i el repertori lèxic
juvenil. L’objectiu principal d’aquest treball
és comparar el lèxic de joves de 12 fins a 16
anys provinents de sectors vulnerables de
Sabadell que assisteixen a les activitats
d'educació formal del seu institut, amb
altres joves que, a més de l’ institut, fan ús
de l’educació no formal (ludoteca amb
activitats que fomenten la prosocialitat).
L’objectiu específic és establir una relació
entre la qualitat del repertori lèxic i la
participació en espais d’ajuda prosocial.
El mètode de la recollida de dades s’ha basat
en observació participant en l’espai de la
Ludoteca. Per a determinar criteris de
prosocialitat en les activitats programades i
per a l’anàlisi lèxica, s’han utilitzat els ítems
de vocabulari continguts en el test
estandarditzat WISC-V, administrat a un
grup de 60 joves de Sabadell; 30 joves
assisteixen a un institut, i la resta, a més, fan
ús de la Ludojove.
Els resultats obtinguts han estat que els
alumnes que assisteixen a l’educació formal i
la no formal presenten un nivell més alt de
lèxic que els altres joves que només utilitzen
l’educació formal.
Amb aquest treball s’ha demostrat que la
feina que realitza la LudoJove és molt
important, ja que ajuda a millorar el nivell de
lèxic dels joves i els hi dóna eines per
solucionar els problemes de la seva vida
quotidiana.

There are evidences that demonstrate the
influence between the economic and
cultural vulnerability and the youthful lexical
repertoire. The main objective of this work is
to compare the lexicon of youngsters aged
12 to 16 years from vulnerable sectors in
Sabadell, who attend the formal education
activities of their Institute, with other young
people who, in addition to the Institute,
make use of education Non-formal
(playroom with activities that promote
prosociality).
The specific objective is to establish a
relationship between the quality of the
vocabulary repertoire and the participation
in spaces of pro-social help.
The method used has been based on passing
the vocabulary part of an intelligence test
(WISC-V) to a group of 60 young people from
an institute in Sabadell; 30 young people
attend high school, and the rest also make
use of the Ludojove.
The results that have been obtained have
been that students who attend formal and
non-formal education have a higher level of
lexicon than the other young people who
only use formal education.
This work has shown that the work done by
the LudoJove is very important for these
youngsters, as it helps them to improve the
level of lexis and gives them tools to solve
the problems of their daily life.

Paraules clau: Conflict resolution, prosocial behavior, vocabulary, vulnerable groups, language.
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Introducció
Aquest treball de final de grau és una recerca sobre com afecten les privacions
econòmiques, socials i culturals al repertori lèxic dels joves de 12 fins als 16 anys del
barri de Campoamor de Sabadell, caracteritzat per ser un barri amb molta immigració,
amb privacions econòmiques, socials i culturals (més informació a l’apartat anàlisi del
context).
S’ha escollit aquest tema, ja que hi ha una manca d’evidències de com la participació
dels joves del col·lectius vulnerables en la vida social, i la seva integració positiva,
estiguin relacionades amb el repertori lèxic. I per una altra banda, com un espai lúdic
d’interacció prosocial pot beneficiar als barris amb més vulnerabilitat, on en el cas de
Sabadell hi ha una alta immigració.
El fet d’escollir aquesta franja d’edat, va relacionat amb l’oportunitat que ens ha
brindat el centre per a la investigació en aquesta franja d’edat i degut a la nostra
implicació sistemàtica amb aquest espai, fet que va facilitar el fet de poder accedir als
espais i fer una observació dels participants.

S’està estudiant si el fet que els joves que tenen pocs recursos presenten un nivell de
vocabulari inferior als joves que, tot i tenir els mateixos recursos econòmics i culturals,
decideixen acudir a l’espai de la LudoJove on les activitats que es treballen al centre,
estan directament lligades a conductes prosocials de manera directa i indirecta (Més
informació al mapa conceptual de l’apartat: Anàlisi del context).

Amb aquest treball, es vol revisar quins són els beneficis de la LudoJove respecte al
repertori lèxic dels joves del barri de Campoamor, un dels sectors amb major
vulnerabilitat social, econòmica i cultural del municipi de Sabadell.
Les conclusions busquen aportar evidències de cara a la transferència d’aquesta
experiència a altres centres i dotar d’arguments tècnics per al disseny de `polítiques
educatives locals.
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Marc teòric
Mitjançant la recerca de les diferents paraules claus, i la combinació d’aquestes, com
creuar prosocialitat, aprenentatge o èxit social, es vol demostrar que els dos tipus
d’educació, formal i no formal on trobem aquestes paraules creuades, afavorirà a
l’adquisició i aprenentatge d’un vocabulari adequat a l’edat, tant quantitatiu com
qualitatiu.
Un cop s’obtinguin els resultats de la recerca, es contrastarà amb la hipòtesi exposada
anteriorment.
Si s’obtenen resultats òptims per fer una investigació més detallada, es farà una
diferenciació de gènere, edat i cultura.
Pel que fa a la informació que s’ha trobat, s’ha utilitzat el buscador Psyckinfo, vinculant
les paraules “prosocial behavior”, “vocabulary”, “improvement” i “language”. També
s’ha fet servir el buscador AnnualReviews i la Web of Science, on s’han vinculat les
paraules “mental lexicon”, “antisocial” i “vulnerable groups”. Tot i haver creuat moltes
de les paraules claus a diferents buscadors acadèmics esmentats anteriorment, no s’ha
trobat molta informació relacionada amb aquests termes, encara que s’ha pogut
extreure certa informació d’alguns dels articles que sortien.
El 1908, William McDougall va escriure un manual d’Introducció a la Psicologia Social,
on examinava l’impacta exercit per les variables socials (entre elles la conducta
prosocial) en el comportament de les persones. Però no és fins als anys 70 quan es va
començar a escriure sobre aquest tema en concret, a partir de la mort de Kitty
Genovese, una dona del barri de Queen i, com a conseqüència de l’apatia de 35
persones davant la situació que van observar, que va commoure als inspectors de
policia.
A partir d’aquest moment es va voler descobrir quan les persones ajudaven, quan no
ho feien i el motiu pel qual ajudaven.
Les persones ajudaven per dos motius principals, pel seu propi interès i per satisfer les
necessitats de l’altra persona sense rebre res a canvi (cap mena de recompensa).
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Però no és fins als anys 90 quan es comença a estudiar per què els individus formen
grups per ajudar a altres individus i quina és la millor forma de gestionar el
comportament d’ajuda planificat.
Per poder continuar amb el tema, s’ha de distingir diversos termes.
La conducta d’ajuda és la realització d’una acció que beneficia o millora el benestar
d’una altra persona.
L’altruisme té un component addicional a la conducta d’ajuda, i és que la motivació de
la persona que realitza l’ajuda es caracteritza per l’èmfasi en les necessitats de l’altra
persona. És una atenció desinteressada per la cura del benestar dels altres. Alguns
autors afirmen que, per definir un comportament com altruista, aquesta conducta ha
de suposar un cost per a la persona que realitza l’ajuda.
La cooperació inclou a dues o més persones que treballen conjuntament cap a un fi
comú que beneficiarà a tothom.
Pel que fa a aquesta investigació s’ha de definir el terme prosocialitat. Segons LIPA
(Laboratori d’Investigació Prosocial Aplicada), “la prosocialitat o accions prosocials són
comportaments que, sense cercar recompenses materials, afavoreixen a altres
persones o grups segons el criteri d’aquests, i a metes socials objectivament positives;
que augmenten la probabilitat de generar una reciprocitat positiva de qualitat en les
relacions interpersonals o socials conseqüents, millorant la identitat, creativitat i
iniciativa dels individus o grups implicats” (Roche, 1991)1.
Conducta d’ajuda

Altruisme

Conducta prosocial

Cooperació

Es considera que una sola persona Afavoreixen a altres Inclou a dues o més
necessita l’ajuda, i qui la dóna disposa persones o grups de persones treballant
dels recursos per poder portar-la a persones.

conjuntament que

terme.

beneficiarà

a

tothom.
Sense esperar rebre cap benefici material,
sinó la pròpia satisfacció i benestar propi.
FIGURA 1. Quadre comparatiu entre conducta d’ajuda, altruisme, conducta
prosocial i cooperació
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Dins d’aquest terme, podem trobar diversos tipus d’accions prosocials; ajuda física,
servei físic, donar i compartir, ajuda verbal, consol verbal, confirmació i valorització
positiva de l’altre, escolta profunda, empatia, solidaritat i presència positiva i unitat.
La prosocialitat comporta uns beneficis per a la persona que rep l’ajuda i per a la
persona que dóna aquesta ajuda, com ara el manteniment del benestar personal i
social i la formació de fortes relacions interpersonals positives.
Aquest comportament ha estat estudiat últimament dins de l’àrea de la Psicologia i
s’ha determinat que l’empatia és fonamental com a motivadora d’una conducta
prosocial, ja que té components cognitius i emocionals, com ara la preocupació per
l’altre i la capacitat per compartir sentiments, que estan relacionats amb la conducta
prosocial.
Hi ha dos tipus de prosocialitat; la simple i la complexa. La prosocialitat simple són
aquelles accions en que només intervindria l’emissor i el receptor, amb un clar benefici
per aquest últim. En canvi, la prosocialitat complexa són les accions que, més enllà de
la positiva relació prosocial interpersonal o grupal entre “agent” i “receptor” o
“beneficiat”, impliquen una seqüenciació en el que participen tercers, ja sigui
persones, col·lectius o fins socials no sempre beneficiats (Roche, 1997, p.45).

En el cas de la LudoJove, pot ser un exemple de prosocialitat complexa, ja que
participen tercers en algunes activitats, i l’Ajuntament de Sabadell els hi dóna ajuts per
poder fer-les. També és un sistema complex, ja que es treballa amb grups i no amb
individus, beneficiar a un actor no sempre beneficia al grup. Qui porta el lideratge
d’aquesta experiència, busquen crear un clima d’intercanvi i cultura positiva i solidària,
ja que, la resolució de conflictes implica estratègies educatives que no sempre són
percebudes com a beneficioses per tots els actors. Existeixen també mesures que
poden beneficiar a un grup d’un ritme més lent, però que genera incomoditat o
malestar a grups que perceben que no s’avança a la velocitat que ells/es necessiten.

L’acció prosocial busca l’establiment d’un equilibri entre les necessitats percebudes,
les expectatives i la salut personal dels grups i persones implicades.
6

Mètode de treball

Aquesta recerca és una investigació aplicada de tipus exploratòria, ja que es realitza
amb el propòsit de destacar els aspectes d’una problemàtica (relació entre privació
social, econòmica i cultural i el nivell de lèxic). Aquesta recerca es recolza en dos tipus
de fonts:
a) Publicacions científiques i divulgatives especialitzades sobre el tema.
b) Un treball de camp, on la informació extreta provindrà de qüestionaris i un test
de vocabulari. Això permetrà aconseguir informació i dades del context a través
d’una observació dels participants durant un temps determinat, el qüestionari
administrat als educadors de l’espai que podem trobar l’Annex 2 i el test de
vocabulari, extret del WISC-V per acabar de tancar l’estudi (Annex 1).
c) Categories d’anàlisis producte d’un procés d’observació dels participants.
La mostra total són seixanta alumnes d’entre els dotze i els setze anys, d’un institut de
Sabadell. Trenta d’aquests participants fan ús de l’educació no formal (LudoJove) i de
la formal, i els altres trenta, només disposen o fan ús de l’educació formal. A aquests
se’ls hi passarà un test de lèxic (més informació de l’institut i de la LudoJove a l’apartat
d’anàlisi del context).
Amb l'objectiu d’escollir el test més adequat, es va fer una consulta estructurada a
diferents logopedes de Sabadell amb més de 10 anys d’experiència. L'anàlisi dels
instruments disponibles va permetre determinar quines són les referències més fiables
des de la perspectiva d'aquests professionals. Aquest procés va facilitar l’anàlisi de tots
els tests sobre vocabulari. Es va evidenciar com el més adequat per a la naturalesa
d'aquesta recerca, el WISC-V (adaptació espanyola,2015), concretament la part de
vocabulari, ja que és un test molt fiable i estandarditzat, fàcil d’administrar i hi ha una
part que correspon concretament a la franja d’edat dels participants d’aquesta
recerca.
El WISC-V (Escala d’intel·ligència de Wechsler per a nens/es) és un instrument clínic
d’aplicació individual que avalua la intel·ligència en infants de 6 anys fins als 16 anys i
11 mesos. Aquest test està sostingut empírica i teòricament. L’escala WISC-V consta
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d’un total de 15 proves, que s’organitzen en tres nivells d’organització: l’escala total o
CI total, els índexs primaris (comprensió verbal, visoespacial, raonament fluid,
memòria de treball i velocitat de processament), i els índexs secundaris (raonament
quantitatiu, memòria de treball auditiva, no verbal, capacitat general i competència
cognitiva).
En aquest cas, ens centrarem en la prova de vocabulari que contribueix a avaluar els
tres nivells d’organització.
El fet d’escollir el lèxic com a via d’investigació, està basat en l’estudi de diferents
autors on el lèxic és una de les bases fonamentals a l’hora d’aprendre una llengua, ja
que segons l’autora Marta Baralo (2005) en l’article “Aspectos de la adquisición del
léxico y su aplicación en el aula”, confirma que els aspectes que intervenen en el
desenvolupament del lèxic, entès com una unitat de significats són, el temps,
l’experiència, i l’ajuda en el context.
Tot i que intervenen tots aquests factors, l’aprenentatge i l’adquisició del lèxic, és un
aspecte individual i parcial, ja que cap parlant arriba a dominar totalment totes les
unitats lèxiques.
Per això, al moment de fer un estudi sobre el lèxic d’un participant, no només està
involucrat la part de vocabulari, sinó tots els factors que intervenen en ell, com es pot
veure clarament en el “Diccionario de Términos Claves del Centro Virtual Cervantes”
que descriu el “lexicón mental” tant de parlant natiu (infant o adult) com un parlant no
natiu:
1. Se encuentra organizado, lo que permite reconocer y/o utilizar las unidades
muy rápidamente.
2. Las asociaciones que establecen las unidades son de todo tipo: fónicas (sonido,
número de sílabas, patrón acentual...), gráficas (patrones gráficos, normas …),
morfológicas (prefijos, sufijos, regularidades, irregularidades...), semánticas
(significado, tema, relaciones paradigmáticas...), discursivas (frecuencia, tipo
de texto, registro...), incluso de carácter no lingüístico (imágenes visuales,
auditivas, conocimiento del mundo, conocimientos culturales...). Los “lapsus” o
8

el fenómeno de “la punta de la lengua” (orales y escritos) son una muestra de
ello.
3. La información y relaciones de una unidadléxica son tanto de caràcter
lingüístico, convencionales y objetivas (qué es café, cómo se escribe…), como de
carácter personal, información y relaciones subjetivas (qué asocia un hablante
al café: recuerdos, aromas, sabor…).
4. La existencia de una unidad léxica en el lexicón mental no supone
necesariamente

un

conocimiento

«completo»

(fonología,

ortografía,

significado, construcción, etc.) ni «correcto» (el conocimiento individual puede
diferir del valor de la unidad léxica en su comunidad hablante, o puede diferir de
lo considerado normativo, puede incluso ser considerado erróneo por otros
miembros de su comunidad).
5. El conocimiento sobre las unidades es incrementable. La naturaleza del aducto,
la cantidad de ocasiones en que se oye o lee una unidad, etc., contribuyen a
ampliar la información disponible por los hablantes. El grado de conocimiento
que un hablante posee de cada unidad es uno de los factores que diferencia el
vocabulario

receptivo

del

vocabulario

productivo.

(Centro

Virtual

Cervantes,lexicon mental)
Tenint en compte tots aquests aspectes, podem veure que l’aprenentatge del lèxic
està lligat a l’educació formal, ja que està planificat en el moment que s’ha d’aprendre.
El fet que estigui estretament lligat a l’educació formal, implica que no hi hagi molta
flexibilitat en el moment d’adaptar els aprenentatges als alumnes que tinguin més
dificultats a l’hora d’adquirir nous coneixements, i per aquest motiu surt la idea
d’analitzar si els adolescents que a part de l’educació formal utilitzen la no formal,
tenen un nivell de lèxic més elevat.
Els ítems que serviran per avaluar el nivell de vocabulari dels participants seran ítems
verbals, que hauran d’escriure la seva definició. Cada ítem comença amb la lectura de
la paraula que ha de ser definida seguida per la pregunta. Aquest format de
presentació pretén minimitzar els casos en els quals una paraula no s’ha estès o no
s’ha escoltat correctament. (David Wechsler, 2014 WISC-V).
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Anàlisi del context

El centre d’educació no formal que hem escollit és la LudoJove, que és un centre de
tarda per a adolescents d’entre 12 i 18 anys. És un espai on es realitza reforç educatiu,
activitats de gestió autònoma (teatre, breackdance, creació musical lliure...), fan un
seguiment i suport als centres educatius (coordinacions amb referents dels centres,
tutories amb els joves, reunions de seguiment amb les famílies...), donen suport a les
famílies dels joves (del tipus burocràtic – administratiu) i fan activitats de lleure.
Un dels objectius que planteja la LudoJove i que té relació amb la investigació és el
aconseguir un desenvolupament òptim d’habilitats comunicatives (saber escoltar,
guardar torns de paraula, saber mantenir una conversa... comportaments tipificats
com a comportaments prosocials). Com que és un espai on acudeixen joves amb
mancances en les relacions socials i comunicatives, el seu treball s’orienta al suport i
oferiment d’eines per a la seva adquisició.
A continuació es presenta el mapa resum de la LudoJove que està dividit en tres
principis; el joc, la cohesió i la transformació per tal de que quedi més clar com es
treballa aquestes manques.
S’ha establert una llista de les activitats de la ludoteca y els tipus d’accions prosocials,
per ser contrastada amb els professionals a càrrec de la LudoJove. A més, s’ha
establert una escala de “likert” per determinar quines activitats d’aquest espai
educatiu no formal inclouen de manera sistemàtica, freqüent o intencionada, la
prosocialitat com a via d’interacció interpersonal (veure qüestionari a l’Annex 2). Les
respostes a aquesta llista contrastada ha permès identificar quines són les activitats de
la LudoJove amb major i menor intencionalitat prosocial aplicada.
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El joc,, com a activitat pedagògica té un fort caràcter didàctic. Per una banda compleix
amb els elements intel·lectuals, pràctics, comunicatius i valoratius de forma lúdica.
lúdica Per
altra banda, genera influència
ncia directa en els processos intel·lectual – cognitiu, evolutiu
– conductual i afectiu – motivacional.

Alta Prosocialitat
Mitjana Prosocialitat
Baixa Prosocialitat
Poca Prosocialitat

FIGURA 2
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Mitjançant la participació com a eina bàsica d’inclusió a la comunitat, creant un clima
de cohesió per afavorir el benestar dels joves. Aquest benestar resideix
resideix en el bé comú i
en aquest sentit, la tasca de la LudoJove incideix en el desenvolupament d’accions del
territori que estan orientades a la cohesió.

Alta Prosocialitat
Mitjana Prosocialitat
Baixa Prosocialitat
Poca Prosocialitat

FIGURA 3
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Per últim, la intervenció socioeducativa en un sentit de desenvolupament
desenvolupamen de la
comunitat i apoderament real, per tal de prendre les seves pròpies decisions i ser
subjacents actius de la societat. No pot haver-hi
haver transformació sense ciutadania activa.

Alta Prosocialitat
Mitjana Prosocialitat
Baixa Prosocialitat
Poca Prosocialitat

FIGURA 4
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Les activitats que es realitzen a la LudoJove estan classificades segons diferents àmbits:
-

Coneixement de la realitat juvenil del barri:
o

Sortides i activitats conjuntes.


Comissió de Zombie Jove (LudoJove).



Sortida Castellers Sbd.



Sortida Bassa.



Activitats estiu.

o Participació d’activitats de l’Ajuntament:


Zombie Jove.

o Activitats dinamitzades al territori:


Festa Major de Les Termes.



La Castanyada.



Dinamització MCC (MicroContes curts).



Festival de MicroContes.



Activitats MCC.

o Programació dels propis joves:

-



Hort urbà.



Promoció musical.



Taller de dibuix.



Comissió de joves.



Comissions Zombie.



Papa Alpha.



Espais de joc.

L’espai de trobada i la seva dinamització:
o Nous usuaris:


Acollida.



Acompanyament.



Seguiment (històric).

o Orientació, formació i assessorament:


Orientació familiar.



Assessorament educatiu.
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Tràmit de beques MEC.

o Noves activitats lligades a les necessitats del territori:


Pre-monitoratge.



Suport a l’estudi.



Anàlisi realitat DS-TASOCT.



Salut Saluda.



Taller de dibuix.



Suport al TR.

o Activitats espai – jove:


Activitats fixes.



Activitats puntuals.

o Activitats dinamitzades:

-



PRESE (Programa de Reforç Educatiu i Suport de l’Estudi).



Jocs de taula.



Hort.



Promoció musical.



Dibuix.



Comissió de joves.

Prestació de serveis descentralitzats:
o Derivacions de joves a punt d’informació, assessorament i campanyes:


Plans de garantia juvenil.



Salut.



Orientació acadèmica.

L’estudi està fet a un institut del barri de Campoamor de Sabadell. Aquest barri va
néixer al principi dels anys cinquanta amb l’arribada d’immigrants, la majoria d’ells,
andalusos.
Avui dia s’ha convertit en un barri amb una altra proporció d’immigrants, ja no
andalusos sinó que provenen de diferents punts d’Àfrica i Llatinoamericà. El fet
d’escollir aquest barri com a subjecte d’estudi, és degut al fet que els seus indicadors
de vulnerabilitat són elevats, perquè aquests marquen que el 26,95% de la població
que hi viu, no tenen estudis.
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També tindrem en compte els indicadors de vulnerabilitat socioeconòmica, perquè tot
i estar en tasses similars a la nacional supera els valors regionals. La majoria de treballs
que troben són no qualificats
lificats o eventuals.
Fent un recull d’aquests dos punts, d’estudis i de la seva economia, fa que sigui un
barri on es produeixen problemes de convivència i uns indicadors alts de delinqüència.
Per aquest motiu és bon subjecte d’avaluació, tractem de mirarr com afecta totes
aquestes característiques i manques d’ajudes en el desenvolupament del llenguatge.

Situació laboral 2001, actualitzada i editada al 2011.

L’institut on s’ha realitzat l’estudi, és un centre educatiu qualificat de màxima
complexitat, segons la resolució del 12 de maig del 2017, dictaminat per la Generalitat
de Catalunya en el Departament d’Ensenyament.
Tenen aquesta consideració depenent del context socioeconòmic desfavorit i l’entorn
on s’ubica el centre educatiu.
Aquesta llista on apareix
pareix l’institut està feta segons els indicadors d’un baix niell
d’instruccions de pares o tutors, ocupació de llocs de treballs de baixa qualificació
professional, perceptors de renda mínima d’inserció, alt percentatge d’alumnes amb
NEE (necessitats educatives
atives específiques) i percentatge d’alumnes nouvinguts.
Tots aquests factors ajuden a la investigació sobre com es desenvolupa el llenguatge
en aquests tipus de centres, on hi ha una problemàtica més enllà
llà dels aprenentatges
acadèmics. D’aquesta manera, demostrar que tot i amb aquestss desavantatges,
desavantatges les
nenes i nens que són més participatius en activitats de l’entorn, tenen més
possibilitats/probabilitat de desenvolupar un millor llenguatge.
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Resultats preliminars

Basant-nos en la informació recollida fins al moment, es pot deduir que els participants
que fan ús de l’educació formal i no formal tindran un nivell de lèxic més elevat que els
participants que només fan ús de l’educació formal.

Presentació dels resultats
Resultats obtinguts dels test administrats a la LudoJove
Resultats per cursos
1r ESO
2n ESO
6f
10 m
15 m
17 m
16 f
21 m
19 f
25 f
25 f
26 f
25 f
27 m
30 f

Mitjanes
19,44

21

3r ESO
9m
9f
13 m
14 m
14 m
15 m
25 f
29 f

4t ESO
16 f
16 m
17 f
19 f
20 m
29 m
30 f
32 f
33 f

16

23,55

M: masculí
F: femení

FIGURA 5
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Puntuacions mitjanes
40
35
30
25

1r ESO
23,55

20
15

19,44

2n ESO

21

3r ESO
16

4t ESO

10
5
0
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

FIGURA 6
Observant els resultats obtinguts a través del test administrat a la LudoJove, es pot
apreciar a la figura 6 que la puntuació mitjana va augmentant a mesura que es passa
de curs, en excepció de 3r de l’ESO, on hi ha una baixada considerable dels resultats de
manera generalitzada a les dues gràfiques (educació formal i no formal).
Encara que hi hagi un augment de la mitjana, no vol dir explícitament que hi hagi una
millora del vocabulari, ja que segons el criteri de correcció i els barems del WISC-V, la
puntuació obtinguda en cada curs està per sota de les puntuacions que per edat
cronològica haurien de sortir (veure Annex 3).
Puntuacions per gènere
Masculí
15
14
27
9
10
16
17
20
21
29
13
15
14

Mitjanes
16,92

Femení
6
16
19
25
25
30
25
26
32

29
25
9
16
17
30
19
33

22,47

FIGURA 7

18

Mitjanes per gènere
40
35
30
25
20

Masculí

22,47

15

Femení

16,92

10
5
0
Masculí

Femení

FIGURA 8
La figura 8 mostra que les puntuacions mitjanes obtingudes pel gènere femení són
superiors a les del gènere masculí dels usuaris de la LudoJove.
Gràfic de puntuacions segons curs i gènere:
Masculí

Femení

25,5
20,16

21

18,75

15

1r ESO

24,5
21,66

13

2n ESO

3r ESO

4t ESO

FIGURA 9
A la figura 9 s’ha adjuntat de manera conjunta els gràfics de curs i gènere per poder
observar les diferències.
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Puntuacions per nacionalitat
Espanya
Marroc
25
16
6
9
25
30
10
16
27
33
17
20
21
14
26
19
25
25
13
29
9
32
15
Mitjanes
24,1
17

Sudamèrica
19
15
30
14
17

Altres
16 (Argelia)
29 (Senegal)

19

22,5

FIGURA 10

Mitjanes per nacionalitat
30
25
24,1

22,5

20

Espanya

19
17

15

Marroc
Sudamèrica

10

Altres

5
0
Espanya

Marroc

Sudamèrica

Altres

FIGURA 11
Com l’estudi s’ha realitzat a un barri amb una alta immigració i vulnerabilitat
econòmica, social i cultural, els resultats obtinguts s’han dividit en quatre nacionalitats;
espanyola, marroquina, sud-americana i altres (Algèria i el Senegal).
Els resultats de la LudoJove de la figura 11, mostren que hi ha una diferència major
entre nacionalitats, on la puntuació més baixa l’obtenen els participants de
nacionalitat marroquina, seguida de la puntuació dels sud-americans. La puntuació
més alta l’han obtingut els participants espanyols.
Pel que fa a Altres, fa referència només a dos participants, per tant els resultats no són
referents fiables per poder obtenir una conclusió final.
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Resultats obtinguts dels test administrats a l’Institut:
Puntuacions per cursos
1r ESO
2n ESO
15 f
17 m
15 m
17 f
16 f
14 f
18 f
13 f
18 m
23 f
7f
14 m
12 f
15 f
15 f
11 f
16 f
12 f
Mitjanes
14,16
16,33

3r ESO
10 m
16 m
19 m
14 m

4t ESO
13 f
9m
18 f
24 m
14 m
11 m
17 f
27 m

14,75

M: masculí
F: femení

16,63

FIGURA 12

Mitjanes per cursos
40
35
30
25

1r ESO

20

2n ESO

15
10

14,16

16,33

14,75

16,63

3r ESO
4t ESO

5
0
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

FIGURA 13
Observant els resultats obtinguts a través del test administrat a l’institut, es pot
apreciar a la figura 13 que la puntuació mitjana és molt similar a tots els cursos. A més,
hi ha una baixada de les puntuacions quan arriben a 3r de l’ESO.
Segons el criteri de correcció i els barems del WISC-V, la puntuació obtinguda en cada
curs està per sota de les puntuacions que per edat cronològica haurien de sortir.
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Puntuacions per gènere
Masculí
15
10
18
16
12
19
17
14
9
24
12
14
11
27
Mitjanes
15,57

Femení
15
16
18
12
15
18
13
14

7
15
16
11
17
13
23
17

15

FIGURA 14

Mitjanes per gènere
40
35
30
25
Maculí

20

Femení
15
10
5
0
Maculí

Femení

FIGURA 15
Aquest gràfic en comparació amb l’anterior, podem veure que és molt igualat entre
gèneres tot i que els participants del sexe masculí despunten una mica per sobre de les
usuàries del sexe femení amb un 0,57 de més (FIGURA 15).
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Gràfic de puntuacions segons curs i gènere:
Masculí

16,5
13,7

15,5

Femení

16,75

17

14,75

16

0
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

FIGURA 16
Pel que fa a la figura 16, es mostra de manera conjunta els dos gèneres per cada curs,
per tal d’observar les diferències entre aquests.
A primer i a quart els participants masculins obtenen una puntuació més elevada que
les participants femenines, en canvi en segon és a la inversa.
Cal comentar que a tercer no hi ha representació femenina, ja que en el moment de
passar el test no estaven disponibles per activitats acadèmiques del centre.

Puntuacions per nacionalitat
Espanya
Marroc
16
18
15
12
18
7
12
10
15
16
16
23
11
17
14
24
17
18
14
11
13
14
17
27
Mitjanes
16
15,1

Sudamèrica
15
12
15
13

Altres
9 (Gambia)
19 (Gambia)

13,75

14

FIGURA 17
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Mitjanes per nacionalitat
40
35
30
25

Espanya

20

Marroc

15

Sudamèrica
16

15,1

Espanya

Marroc

10

13,75

14

Sudamèrica

Altres

Altres

5
0

FIGURA 18
Els participants de nacionalitat espanyola segueixen obtenint més puntuació que les
altres nacionalitats. S’ha de dir que les puntuacions dels usuaris de l’educació formal
estan més igualades entre nacionalitats, amb una variació d’1 i 3 punts entre
nacionalitats (FIGURA 18).

Anàlisi dels resultats

Comparativa entre la LudoJove i l’Institut

Com es pot observar a la figura 5, els resultats obtinguts dels participants que fan ús de
l’educació formal i la no formal són una mica més alts que les puntuacions dels usuaris
de l’educació formal, únicament (figura 12). A la figura 19 es pot veure clarament la
diferència entre els dos centres per cursos.
En les dues gràfiques hi ha una baixada de puntuació a 3r de l’ESO, el qual es considera
el curs més difícil de l’educació secundària obligatòria, ja que augmenta la càrrega

24

d’hores lectives i de continguts, ells sumats
s
a tots els canvis pels quals passen els nois i
noies d’aquesta edat.

40
35
30
23,55

25
20
15

21

19,44
14,16

16,33

16

14,75

16,63

10
5
0
1r ESO

2n ESO
LudoJove

3r ESO

4t ESO

Institut

FIGURA 19
Pel que fa a les diferències de puntuacions entre gèneres, a la figura 6 es pot veure que
les noies
oies presenten unes puntuacions més altes que els nois (tots dos assisteixen a la
ludoteca). En canvi, a la figura 13, s’observa que els resultats estan més igualats entre
nois i noies que només van a l’institut. Les noies que fan ús de la LudoJove són les que
tenen resultats més elevats, i hi ha una diferència considerable (de 7 punts aprox.)
entre aquestes i les que només van a l’institut. Els resultats entre els nois estan més
igualats (veure figura 20).
Segons el que s’ha observat, aquesta diferència entre gèneres pot ser deguda al
a fet
que els usuaris masculins utilitzen respostes més agressives i com aquestes els hi
donen resultats a l’hora d’afrontar diferents situacions no es paren a com poden fer-ho
fer
de manera pacífica i dialogant. En canvi les participants
participants femenines, solen tenir més
recursos verbals en el moment de solucionar els conflictes que es troben. Aquesta
diferència resideixx en què les persones de sexe masculí tendeixen a tenir una
agressivitat directa ”confrotanción
confrotanción abierta entre el agresor y la víctima, mediante
ataques físicos, rechazo, amenazas verbales, destrucción de la propiedad y
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comportamiento autolesivo.” i les persones de sexe femení solen utilitzar l’agressió
indirecta “Conductas que hieren a los otros indirectamente, a través de la
l manipulació
de las relaciones con los iguales: control directo, dispersión de rumores, mantenimiento
de secretos, silencio, avergonzar en un ambiente social, alienación social, rechazo por
parte del grupo, e inclusio exlusión social” (Carrasco y González,, 2006, p.6).

40
35
30
25
20

22,47
16,92

15,57

15

15
10
5
0
Masculí

Femení
LudoJove

Institut

FIGURA 20
Per una altra banda, respecte a la nacionalitat dels participants, els resultats més
elevats els han obtingut els de nacionalitat
nacionalitat espanyola de manera general, ja que la
seva llengua materna és el castellà (figura 11 i 18).. En canvi, les tres puntuacions més
baixes, s’han donat en les altres nacionalitats, sobretot
sobretot a la marroquina, ja que la seva
llengua materna és la del seu país
paí natal i és una llengua molt diferent del
de castellà
(llengua del test estandarditzat).
Els resultats de Sud-amèrica
amèrica són més alts que els del Marroc, ja que la llengua més
utilitzada en aquests països és similar a la d’Espanya.
Hi ha una clara diferència entre les puntuacions de la LudoJove i els de l’institut. Les de
la ludoteca són més altes en totes
tot les nacionalitats.
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A la figura 21 es pot veure una comparació entre els resultats obtinguts en la LudoJove
i els de l’institut, separats per nacionalitats.

40
35
30
25
20

24,1

22,5
16

17

19
15,1

14

13,75

15
10
5
0
Espanya

Marroc
LudoJove

Sudamèrica

Altres

Institut

FIGURA 21
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Discussió
Després de l’anàlisis de dades i resultats que han sorgit d’aquest estudi, s’han observat
una sèrie de suggeriments sobre aquest, com podria seguir el treball i quin futur té o
quina perspectiva presenta.
Seria convenient que un estudi, on pot tenir una repercussió positiva per als centres
d’educació no formal, s’agafi una mostra més gran de participants i amb una recerca
més longitudinal en el temps, per tal de fer aquesta mostra més fiable. El fet de que els
resultats afavoreixin a aquests centres, fa que en les institucions, això tingui una
conseqüència, ja que tenen bases demostrables on invertir en aquests centres lúdics i
no formals afavoreix, en el cas d’aquest estudi, als joves amb una alta vulnerabilitat
social, econòmica i social.
Per aquesta raó el futur o la perspectiva que ens mostra un estudi així, és donar veu a
totes aquestes entitats i centres on aposten per un altre tipus d’educació i formació
lligada a una prosocialitat on el conjunt de tots aquests factors, no només beneficiarà
als usuaris exclusivament que hi participen de forma activa en aquest centres, sinó que
gràcies a totes les activitats que es fan allà, afavoriran a un bon desenvolupament del
individu on això ho aplicarà al seu dia a dia, dins de la societat que tots compartim. Per
tant tots sortim guanyant d’aquests espais no formals perquè formen “millors
persones”.
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Conclusions
Segons els resultats obtinguts mitjançant la part de vocabulari del test estandarditzat
WISC-V, administrat a 60 participants de Sabadell, dels quals, 30 són usuaris només de
l’educació formal i els altres 30, de l’educació formal i no formal, es pot concloure que
els/les joves que fan ús de l’institut i LudoJove, tenen un repertori més ampli en
comparació amb els estudiants que només assisteixen a l’institut.
També s’ha arribat a la conclusió, que el fet que a l’espai de la LudoJove es facin
activitats amb prosocialitat tant explícita com implícita, evidencia estar relacionat amb
el desenvolupament del lèxic, a més fomentant la generació de confiança
interpersonal, millora del clima de treball i unitat grupal.
La cultura (nacionalitat), gènere i l’edat, són les característiques que s’han escollit per
visualitzar l’impacta positiu o negatiu que pot tenir en col·lectius vulnerables la no
participació en espais estructurats, sistemàtics que fomentin de manera articulada la
prosocialitat aplicada com a mètode d’interacció permanent i resolució de problemes.
Pel que fa a la nacionalitat, els participants immigrants han obtingut resultats inferiors
en comparació amb els usuaris amb nacionalitat espanyola, de forma general.
Per una altra banda, respecte al gènere, els resultats són més igualats, encara que les
puntuacions de les noies que assisteixen a la LudoJove estan per sobre de la dels nois.
L’edat dels participants de l’estudi no ha sigut la dada més significativa, ja que l’edat
cronològica dels joves no està directament relacionada amb el desenvolupament del
vocabulari. En aquest cas les puntuacions obtingudes han estat baixes per l’edat que
tenen.
Es recomana fer estudis longitudinals de lèxic, que avaluïn la trajectòria d’un conjunt
de joves que fan ús de l’educació formal i no formal, des que comencen l’educació
secundària obligatòria fins que es graduen, així com alumnes que només participen en
espais d’educació formal. D’aquesta manera s’aconseguirà un seguiment més acurat i
els resultats seran més fiables, ja que la mostra sempre seran la mateixa.

29

Per últim, l’anàlisi creuada amb els termes de cerca anomenats al marc teòric, ha
permès afirmar que no existeixen estudis científics que vinculin els comportaments
prosocials amb la influència que poden tenir en el repertori lèxic de persones. Per
aquest motiu, el present treball, si més no pot ser generalitzable, obre una via
interessant per investigar noves vies per treballar en centres educatius en entorns
vulnerables.

Consideracions ètiques:
Com aquest treballés de la branca de recerca, es necessitaran participants per poder a
dur a terme l’objectiu final.
Amb les consideracions ètiques, cap dels drets dels participants seran vulnerats i la
informació serà totalment anònima.
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ANNEX 1: Test estandarditzat WISC-V
WISC

EDAD:
CURSO:
GÉNERO:

1º ESO

2º ESO

MASCULINO

3º ESO
FEMENINO

4º ESO
OTROS

NACIONALIDAD FAMILIAR: …………………………………………………………………………………………..
ASISTES A LA LUDOJOVE?

SÍ

NO

Responde de forma breve las siguientes preguntas:

1. PREMIO. ¿Qué es un PREMIO?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................
2. PILOTO. ¿Qué es un PILOTO?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.........................................................................................................
3. CRECER. ¿Qué significa CRECER?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
4. POTABLE. ¿Qué significa POTABLE?
..........................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
5. ANTIGUO. ¿Qué significa ANTIGUO?
...............................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
6. ISLA. ¿Qué es una ISLA?
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....................................................................................................................
....................................................................................................................
7. TRANSPARENTE.¿Qué significa TRANSPARENTE?
....................................................................................................................
....................................................................................................................

8. HABITUAL. ¿Qué significa HABITUAL?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
9. ENSEÑAR. ¿Qué significa ENSEÑAR?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
10. NUTRITIVO. ¿Qué significa NUTRITIVO?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
11. REMEDIO. ¿Qué es un REMEDIO?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
12. EMIGRAR. ¿Qué significa EMIGRAR?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
13. MOLESTIA. ¿Qué es una MOLESTIA?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
14. PROSPECTO. ¿Qué significa PROSPECTO?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
15. PRECISO. ¿Qué significa PRECISO?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
16. PERSUADIR. ¿Qué significa PERSUADIR?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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17. UNÁNIME. ¿Qué significa UNÁNIME?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
18. OBSOLETO. ¿Qué significa OBSOLETO?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
19. EXTENUANTE. ¿Qué significa EXTENUANTE?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
20. AFABLE. ¿Qué significa AFABLE?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
21. EMPÍRICO. ¿Qué significa EMPÍRICO?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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ANNEX 2: Qüestionari likert prosocialitat
Marca amb una X en quin moment s’utilitza la prosocialitat a cada activitat.
Entenent per prosocialitat, el foment sistèmic i intencionat per part dels monitors i monitores
de la LudoJove d’algunes de les següents accions per ser realitzades entre els estudiants, o bé,
cap als estudiants com a receptors de les mateixes: ajuda física, servei físic, ajuda verbal,
consol verbal, donar o compartir, empatia, valoració positiva de les persones, escolta activa,
solidaritat, presència positiva i unitat del grup.

SEMPRE

GAIREBÉ

A

POQUES

SEMPRE

VEGADES

VEGADES

MAI

Coneixement de la realitat juvenil del barri
Sortides i activitats conjuntes
Comissió Zombie Jove (Ludojove)
Sortida Castellers SBD(Castelloscopi)
Sortida Bassa
Activitats Estiu
Participació d’activitats de l’ajuntament
Zombie Jove
Activitats dinamitzades al territori
Festa Major Les Termes
Castanyada
Dinamització MCC
Festival Micro Contes
Activitats MCC
Programacions dels propis joves
Hort Urbà
Promoció musical
Taller de Dibuix
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Comissions joves
Comissions Zombie
Papa Alpha
Espais de joc
L’espai de trobada i la seva dinamització:
Nous usuaris. Acollida, acompanyament i seguiment
Acollida
Acompanyament
Seguiment (Històric)
Orientació, Informació i assessorament
Orientació familiar
Assessorament educatiu
Tràmit de beques MEC
Noves activitats lligades a les necessitats del territori
Pre – monitoratge
Suport a l’Estudi
Anàlisi Realitat D6-TASOCT
Salut Saluda
Taller Dibuix
Suport al TR
Activitats espai-jove
Activitats fixes
Activitats puntuals
L’espai de trobada i la seva dinamització:
Activitats dinamitzades
PRESE
Jocs de Taula
Hort
Promoció Musical
Dibuix
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Comissions de joves
Prestació de serveis descentralitzats
Derivacions de joves a punt d’informació, Assessoraments i Campanyes
Plans de Garantia Juvenil
Salut
Orientació Acadèmica

SEMPRE

GAIREBÉ
SEMPRE

A
VEGADES

POQUES
VEGADES

MAI

Inversió de temps personalitzat
Ritme d’aprenentatge individual
Ritme d’aprenentatge grupal
Gestió positiva de les dificultats
Foment d’accions de donar, compartir i
solidaritat
Autonomia en les activitats
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ANNEX 3: Barems WISC-V
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