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Limita el comportament clar i
racional en aquest ambient

Estat molt freqüent en els
estudiants

Comporta baixada d’autoestima,
rendiment ineficient...

Ansietat en l’àmbit
educatiu

Ansietat en àmbits 
científics

Caracteritzar millor l’ansietat científica permet predir 
amb més certesa quins estudiants són propensos a 

sofrir-la, i com evitar que tinga conseqüències negatives



Ansietat en àmbits científics

En l’àmbit acadèmic 
hi ha altres tipus 

d’ansietat

L’ensenyança i la societat 
generen una visió errònia 

de la ciència2,3

Apareix en 
assignatures
de ciències1

Factors:

 Gènere

 Nivell acadèmic

Desencadenada per:

 Acció realitzada

 Context científic

Possible relació amb:

 Ansietat exàmens4

 Rendiment acadèmic5



 1.- Determinar si l'ansietat en contextos científics és
superior a la de contextos no científics.

 2.- Analitzar com varia l’ansietat en els diferents cursos de
l'ensenyament secundari.

 3.- Investigar si el gènere de l’estudiant és una variable que
influeix en l’ansietat cap a les ciències.

 4.- Avaluar si existeix una associació significativa entre el
rendiment en una prova que mesure la competència
científica i l'ansietat.



 1.- L'ansietat dels estudiants de secundària en contextos
científics serà superior que en la de contextos no científics.

 2.- El nivell d'ansietat davant les ciències serà
significativament major en les xiques que en els xics.

 3.- L'ansietat davant les ciències minvarà significativament
amb el nivell acadèmic.

 4.- Existirà una correlació inversa y significativa entre el
nivell d'ansietat i el rendiment aconseguit en la prova
d’avaluació de la competència científica.



 Variables dependents:

 Ansietat en contextos científics

 Ansietat en contextos no científics

 Nivell de competència científica

 Ansietat davant d’una prova de 
competència científica

 Variables independents:

 Gènere

 Nivell acadèmic



Test Ansietat Científica6,7

Prova PISA8

Test Ansietat Exàmens9

 Variables dependents:

 Ansietat en contextos científics

 Ansietat en contextos no científics

 Nivell de competència científica

 Ansietat davant d’una prova de 
competència científica

 Variables independents:

 Gènere

 Nivell acadèmic

 175 alumnes

 89 xiques i 86 xics

 De 2n d’ESO a 2n de
batxillerat



Hipòtesi 1 validada

L'ansietat dels estudiants de 
secundària en contextos 

científics serà superior que en la 
de contextos no científics

 Dur a terme procediments
científics comporta una menor
ansietat si aquest procés no es
desenvolupa al voltant d’un
context científic
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 El sexe no genera diferències significatives en el nivell d'ansietat
científica, però sí en el nivell d’ansietat generada per la prova de
competències científiques.

Hipòtesi 2 reformulada

El nivell d'ansietat en proves d'avaluació de competència científica 
serà significativament major en les xiques que en els xics



Hipòtesi 3 validada

L'ansietat davant les ciències 
minvarà significativament amb el 

nivell acadèmic

 El desenvolupament del
pensament formal i la
capacitat d’elecció als nivells
superiors poden ocasionar una
menor ansietat en les
assignatures de ciènciesANOVA, p<.05

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

2n ESO 3r ESO 4t ESO BAT

Nivell

d'Ansietat

Nivell

Acadèmic

Ansietat Científica



Hipòtesi 4 refutada

Existirà una correlació inversa y 
significativa entre el nivell 
d'ansietat i el rendiment 

aconseguit en la prova d’avaluació 
de la competència científica

 El nivell d’ansietat no serveix
com a indicador per a
determinar el rendiment
acadèmic

Anàlisi Pearson

Puntuació 

PISA

Ansietat 

ciències

Ansietat

prova

PISA

Sense correlació

significativa

Sense correlació 

significativa

Correlació directa 

significativa



 Cal identificar els motius pels quals els alumnes senten més
ansietat quan aquesta tasca es desenvolupa en un context
científic.

 S’ha de modificar aquesta visió en les aules de ciències i
plantejar activitats d’investigació que aproxime els estudiants
a la ciència.

 És important donar més visibilitat a les dones en l’àmbit
científic.

 Convé buscar altres indicadors diferents a l’ansietat que
permeten predir aquelles causes que contribueixen a un mal
rendiment en cada alumne.
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