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Un dels grans problemes a què es veuen sotmesos els immigrants, quan 
-

reducció en les possibilitats d’èxit econòmic i laboral, on el cercle d’amistats 

-
rència ha estat el condicionament avaluador, que permet adequar els propis 
valors als del lloc de destí. En el nostre estudi s’intervé en la forma de pre-

-

resultats conclouen que són efectives les intervencions, en el cas de la condi-
ció demorada, sobretot a l’hora d’aprendre valoracions positives. 

Paraules clau: immigració, integració, canvi d’actitud, condicionament ava-
luatiu. 
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Abstract

One of the big problems that migrants or immigrants have when they 
arrive in a new country is the insulation that suffer, because they don’t share 
the valores of the place of destination; This isolation is responsible for a 
reduction in the chances of success of economic and labor, where the circle 
of friends is very small and usually limited to members of their community 
origin. A procedure that has been shown to be effective to doneal with this 
aspect has been the evaluative conditioning, that allows to adapt the valores 
to the place of destination. In this study manipulated presentation of pleasant 
or unpleasant stimuli to modify assessments of neutral stimuli. The stimuli 
that appeared on your screen and report on its assessment of these àt the end 
of the experiment. The results reported that manipulations for condition de-
layed especially when it comes to learn positive assessments llaure effective. 

Key words: immigration, integration, change of attitude, evaluative condi-
tioning. 

una disposició a actuar d’una manera particular respecte a un objecte social, és 

altra persona del context. Hi ha dos enfocaments en relació amb el concepte de 
les actituds, aquell que ho considera com de manera unitària (Batra i Ahtola, 

-
ves i negatives–; i el que considera que és un concepte multidimensional (Ros, 

-
tives –creences– i les comportamentals –intencións o tendències cap a l’acció–. 
La importància de l’estudi de la formació i canvi de les actituds, rau en què són 
un bon predictor de la conducta humana, ja que tendeixen a generar un equilibri 
entre els pensaments, les creences i els comportaments del subjecte, tal com va 

Igualment un altre dels aspectes d’anàlisi respecte als valors i actituds, és 

priming o el condicionament avaluatiu. En el disseny original d’aquest segon 
procediment, es va presentar una cara somrient durant 4 milisegons, seguida 
d’un ideograma xinés. Després d’una repetició continuada de presentacions, es 
va avaluar l’actitud abans de l’aparició de l’ideograma, i s’observà com havia 
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El camp d’aplicació del condicionament avaluatiu és molt àmplia, compre-
nent aspectes tan dispars com la dimensió psicològica social (Sweldens, Cor-

la formació i canvi de les actituds ha estat respecte a l’anàlisi dels estereotips, 

de forma diferent, segons el lloc on estiguem i amb les persones amb què ens 

Actituds que es poden veure diferents, segons el lloc on es visca i seran eviden-
ciades quan la persona es trasllada a un altre lloc, podent aparèixer problemes 
d’integració pel fet que s’ignoren les actituds i creences del lloc de destí. La 

-

En la persona que emigra, en ser sotmesa al fenomen d’aculturació psico-

la comunitat d’acollida, encara que també aquesta canviarà, en certa manera, a 

-
seguir la integració en els valors i actituds de la societat receptora, per part de 

entre els que es troba el condicionament avaluatiu; la principal característica del 

S’han manipulat moltes variables en el condicionament avaluatiu, tractant 

estímuls que adquiriran una qualitat avaluativa, denominats estímuls condicio-

condicionament avaluatiu és transferir la valoració de l’EI a l’EC, així si el 
primer té una valència negativa, l’EC acabarà sent quelcom desagradable i  
menystingut, en canvi si l’EI és positiu, l’EC es convertirà en quelcom agrada-

temporal de presentació –EC i EI presentats al mateix temps–, demorada –EI 
presentat quan ha desaparegut l’EC– o cap arrere –EI presentat abans de l’EC–. 
Bé que es troba més generalitzat el procediment ajornat, no s’han realitzat estu-
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Entre els objectius del present estudi es troben:

–positiu, negatiu o neutre–, emprant el condicionament avaluatiu.
– Analitzar les diferències de l’aprenentatge, en funció de la forma de pre-

sentació dels estímuls –successiu, ajornat o cap arrere–.

-
nentatge en la condició de presentació ajornat, front a les altres dues, indepen-
dentment de l’EI aplicat.

Participants i procediment 

Van participar en l’experiment 45 estudiants de segon curs de Grau de Psi-

mitjana de d’edat de 20.1 anys i una desviació típica de 1.7 i un rang entre 19 i 

experimentals i van avaluar, inicialment, quaranta paraules, per a extraure d’ací 

com agradable, desagradable o neutre. Per a això devien indicar, en una escala 

Després de l’avaluació inicial dels estímuls, assegut l’alumne enfront de 
l’ordinador, devia observar els estímuls que apareixien en la pantalla, sense cap 

un nou joc d’estímuls, entre els quals apareixien els ECs. En cada bloc es pre-
sentaven 36 parelles EC-EI, 12 de cada condició. En la condició successiva, 
apareix inicialment l’EC durant quatre segons, i quan hi desapareix, apareix l’EI 
durant dos segons. En la condició demorada apareix l’EC durant dos segons i 
es manté junt amb l’EI durant uns altres dos segons. En la condició cap arrere, 
es presenta l’EI durant dos segons, i l’EC durant quatre. D’aquesta manera, en 
els tres dissenys, l’EC es mantingué durant quatre segons en la pantalla, i l’EI 
durant la meitat de temps.

Es va emprar un disseny de 3 tipus de presentació –successiu, ajornat i cap 



79Anuari de Psicologia

Instruments

Es van utilitzar ordinadors PC 486 i el programari SECCA –Semantic and 
Evaluative Condiditiong and Contingency Awareness– dissenyat ad hoc per a 
la presentació d’estímuls. Igualment es van emprar fulls de registre per a l’ava-
luació dels estímuls.

Els resultats de les avaluacions dels participants per a cada un dels tres 
grups experimentals i la valoració abans i després de la prova del els ECs en 
funció dels tipus d’EI empleats. Trobant-se, en el grup de ajornat, els resultats 

-

M = 4,40, una DS = 1,53; i en EC-EI neutre, una M = 4,96 i una DS = 0,54. 
Respecte al grup de successiu els resultats obtinguts foren els següents: EC-
EI positiu: una M = 5,46 i una DS = 1,12; en EC-EI negatiu: la M = 4,90 i la  
DS = 1,08; i en EC-EI neutre: la M = 4,90 i la DS = 0,82. Mentre que en el grup 
de cap arrere s’obtingué: en EC-EI positiu: la M = 5,06, la DS = 1,20; en EC-EI 
negatiu: la M = 4,36 i la DS = 1,55; i en EC-EI neutre: M = 4,96 i DS = 0,74, 
tal com s’exposa a la taula 1.

TAULA 1
Mitjana i Desviació Estàndard dels ECs

  Demorat    Succesiu    Cap enrere

 Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

direccionalitat de l’EI positiu i negatiu, encara que el seu efecte apareix menor 
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Figura 1. Representació de les puntuacions de l’avaluació dels EC.

Es realitzà un ANOVA amb mesures repetides per a un disseny 3 (Tipus 

cada una de les interaccions de segon ordre es va realitzar una anàlisi per pars; 

pre-test. Menys en el post-test, tant per al condicionament positiu (Diferència 

del pre-test, menys en el post-test per al condicionament positiu (DM = -.533, 

presentats a través del condicionament avaluatiu, en els tres grups experimen-
tals, aspecte que s’ha aconseguit, sent major en el condicionament d’estímuls 
positius, en la condició de condicionament ajornat. El què indicaria que, per a 
aprendre noves actituds positives és més efectiu emprar aquest procediment, 
sent indistint el que s’empre per a la instauració d’actituds negatives. Aprenen-
tatge que no requereix consciència, per part dels participants, i que serà difícil 
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de les investigacions precedents, on es troba una important evidència quant a 
l’aprenentatge ajornat, enfront de l’aprenentatge successiu o cap arrere, doncs 
existeixen resultats contradictoris quant a la seua efectivitat.

A pesar dels resultats positius, per a augmentar la validesa ecològica dels 
mateixos cal realitzar noves investigació, amb la qual cosa augmentarà la possi-
bilitat de la transferència d’allò que s’ha aprés a altres estímuls –generalització 

-
ques de productes i serveis, en l’àmbit del màrqueting empresarial (Sweldens, 

-

immigrades, en el nou ambient a on es traslladen, reduint així els efectes nega-
tius que acompanyen al desconeixement dels valors d’altres pobles i facilitant 
l’efecte d’inculturització.
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