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Resum

La prosocialitat es refereix a les accions socialment beneficioses, que 
impliquen conducta, emocions i raonament.Ací es proposa un mètode per 
a dur a terme una intervenció a centres educatius per a la seua promoció 
mitjançant una estratègia multinivell o cadena de favors. Antecedents: encara 
que no hi ha un antecedent específic del mètode proposat, hi ha estudis sobre 
la promoció de la prosocialitat a l’escola, centrats en la conducta, les emo-
cions o els raonaments, i el principal antecedent és el mètode d’intervenció 
prosocial de Robert Roche (Escotorin i Roche, 2011; Roche, 1999, 1997; 
Romersi, Martínez-Fernández i Roche, 2011), de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, Espanya. Mètode: hi integra el següent: propòsit, objectius, 
aplicabilitat, població i mostra, disseny d’investigació, inclosos exemplars 
dels instruments; la investigació que això implica és d’enfocament mixt, amb 
disseny quasiexperimental, amb almenys dos grups d’estudiants. Resultats 
esperables: 1. Coneixement dels tipus de conducta, raonament i emocions 
prosocials dels estudiants, abans, durant i després de la intervenció. 2. Com-
paració de la conducta, el raonament i les emocions prosocials per als grups 
experimentals i de control. 3. Èxits que poden ser altament beneficiosos pel 
que fa a cooperació, comprensió interpersonal, empatia i variables similars. 
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Conclusió: el mètode proposat permet monitorar de manera senzilla l’evo-
lució i els efectes de la prosocialitat en la institució escolar. S’espera que el 
mètode sigaútil per a docents d’aula, supervisors i directors, així com per a 
estudiants de pre i postgrau en ciències socials.

Paraules clau: conducta prosocial, emocions prosocials, intervenció es-
colar, prosocialitat, raonament prosocial.

Resumen

La	prosocialidad	se	refiere	a	las	acciones	socialmente	beneficiosas,	im-
plicando	conducta,	emociones	y	razonamiento,	y	aquí	se	propone	un	método	
para llevar a cabo una intervención en centros educativos para su promo-
ción mediante una estrategia multinivel o cadena de favores. Antecedentes: 
aunque	 no	 existe	 un	 antecedente	 específico	 del	método	 propuesto,	 existen	
estudios acerca de la promoción de la prosocialidad en la escuela, centrados 
en la conducta, las emociones o los razonamientos, y el principal antece-
dente es el método de intervención prosocial de Robert Roche (Escotorín 
y	Roche,	2011;	Roche,	1999,	1997;	Romersi,	MartínezFernández	y	Roche,	
2011), de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Método: se in-
tegra lo siguiente: propósito, objetivos, aplicabilidad, población y muestra, 
fundamentación teórica y diseño de investigación, incluyendo ejemplares de 
los	instrumentos;	la	investigación	que	esto	implica	es	de	enfoque	mixto,	con	
diseño cuasi-experimental, con al menos dos grupos de estudiantes. Resul-
tados esperables: 1. conocimiento de los tipos de conducta, razonamiento 
y emociones prosociales de los estudiantes, antes, durante y después de la 
intervención, 2. comparación de la conducta, el razonamiento y las emocio-
nes	prosociales	para	 los	grupos	experimental	y	de	control	y	3.	 logros	que	
pueden	ser	altamente	beneficiosos	en	cuanto	a	cooperación,	comprensión	in-
terpersonal, empatía y variables similares. Conclusión: el método propuesto 
permite monitorizar de manera sencilla la evolución y efectos de la proso-
cialidad	en	la	institución	escolar;	se	espera	que	el	método	resulte	de	utilidad	
para docentes de aula, supervisores y directores, así como para estudiantes 
de pre y postgrado en Ciencias sociales.

Palabras clave: conducta prosocial, emociones prosociales, intervención 
escolar, prosocialidad, razonamiento prosocial.

Abstract

The	prosociality	refers	to	socially	beneficial	actions,	involving	behavior,	
emotions and reasoning, and here is proposed a method to carry out an inter-
vention in educational centers for its promotion through a multilevel strategy 
or	chain	of	favors.	Background:	although	there	is	no	specific	antecedent	of	
the proposed method, there are studies about the promotion of prosociality in 
school, focused on behavior, emotions or reasoning, and the main anteced-
ent is the method of prosocial intervention by Robert Roche (Escotorín and 
Roche,	2011,	Roche,	1999,	1997,	Romersi,	MartínezFernández	and	Roche,	
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2011), of the Autonomous University of Barcelona, Spain. Method: the fol-
lowing is integrated: purpose, objectives, applicability, population and sam-
ple, research design, and copies of the instruments; The research that this 
implies	is	a	mixed	approach,	with	a	quasiexperimental	design,	with	at	least	
two groups of students. Expected results: 1. knowledge of the types of con-
duct, reasoning and prosocial emotions of the students, before, during and 
after the intervention, 2. comparison of the behavior, reasoning and proso-
cial emotions for the experimental and control groups and 3. achievements 
that	can	be	highly	beneficial	in	terms	of	cooperation,	interpersonal	under-
standing, empathy and similar variables. Conclusion: the proposed method 
allows to monitor in a simple way the evolution and effects of prosociality 
in the school institution; The method is expected to be useful for classroom 
teachers, supervisors and principals, as well as for undergraduate and grad-
uate students in social sciences.

Keywords: Prosociality, Prosocial behavior, Prosocial emotions, Proso-
cial reasoning, School intervention. 

Plantejament

En l’àmbit cultural, la prosocialitat pot ser entesa, grosso modo, com l’opo-
sat a l’antisocialitat, i això permet apreciar de manera senzilla la seua importàn-
cia en una època convulsa com la present, caracteritzada per agressions i accions 
socialment perjudicials en diferents països i contextos culturals, molt especial-
ment a l’escola (Cirera i Esquerre, 2016). S’han proposat diversos programes 
per promoure la cooperació escolar i la pau a l’escola (programes recents en: 
García, Jiménez, Muñoz, Monjas, Suredai altres, 2013; Martí-Vilar,  Martí, Lli-
nares i Córdoba, 2015; Lewis, Bavarian, Snyder, Acock, Dayet i altres, 2012; 
Romersi, Martínez-Fernández i Roche, 2011; Vallés, 2013; Ingoldsby, Shelleby, 
Lane, Shaw, Dishion i Wilson, 2013), però no se n’ha presentat cap que apro-
fite l’estratègia d’acció multinivell –a diversos nivells d’agregació social–; per 
això, en aquest treball es proposa un mètode senzill i pràctic per a la investiga-
ció i la intervenció en prosocialitat en centres educatius mitjançant una cadena 
de favors –CdF–, a fi de monitorar-nel’evolució i els efectes.

Metodologia de la proposta d’intervenció

Ací es proposa crear –i s’exposa el mètode respectiu– una cadena de pro-
socialitata l’escola, la qual, fins a on arriba la nostra informació, encara no s’ha 
dut a terme en una institució real a cap país, ja que no s’han trobat antecedents 
del mètode proposat en la literatura especialitzada. Ací es presenta un proce-
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diment per a l’execució d’una CdF en el context escolar, ja que aquest resulta 
altament apropiat per a la intervenció en prosocialitat. El mètode proposat in-
tegra els aspectes següents: propòsit, objectius, aplicabilitat, població i mostra, 
fonamentació teòrica del mètode i mètode de la investigació, i s’especifica de-
talladament tot el que relacional’enfocament, disseny d’investigació, instru-
ments i eines, variables i indicadors, cinefòrum, elements bàsics del protocol i 
aspectes addicionals.

S’ha preparat una sèrie d’instruments que presenta facilitat d’ús, elabo- 
rada pensant la o el docent, qui els podrà fer servir sense afectar el seu treball. 
Finalment, se sol·licita a qui desitge aplicar el mètode proposat que es pose  
en contacte amb l’autor a fi de cooperar, compartir informació, crear progres-
sivament una base de dades sobre el tema i poder realitzar comparacions. En 
aquest sentit, és important procurar mantindre el disseny dels instruments.  
En aquest article, a causa de l’espai disponible, només es presenten els instru-
ments i el mètode proposat.

Objectius

L’objectiu general del mètode dissenyat és promoure la prosocialitat en-
tre estudiants mitjançant l’enfocament multinivell. I els objectius específics del 
mètode són: 1. Diagnosticar els efectes que té sobre la prosocialitat estudian-
til una tasca extracàtedra de prosocialitat basada en l’enfocament multinivell.  
2. Analitzar la conducta, el raonament i les emocions prosocials de què informen 
els estudiants abans de la intervenció. 3. Caracteritzar la conducta, el raonament 
i les emocions prosocials de què informen els estudiants durant la intervenció. 
4. Establir la conducta, el raonament i les emocions prosocials de què informen 
els estudiants després de la intervenció.

Metodologia

Propòsit: Consisteix en la utilització d’un esquema multinivell per incre-
mentar la prosocialitat estudiantil i millorar la convivència escolar.

Aplicabilitat: el mètode dissenyat és aplicable, amb modificacions, en 
qualsevol nivell del sistema escolar, des de l’escola bàsica fins al doctorat, en-
cara que potser resulte més necessari i fructífer en el nivell d’ensenyament se-
cundari (Lorente, Martí-Vilar i Puchol, 2015; Martí-Vilar i Palma, 2008-2009); 
així mateix, amb les transformacions pertinents, pot ser aplicable fins i tot en 
comunitats locals.

Població i mostres: La població d’intervenció, o executors del projecte, 
poden ser docents d’aula que desitgen promoure la prosocialitat entre els seus 
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estudiants, així com directors o coordinadors, supervisors escolars i estudiants 
de pre o postgrau de qualsevol nivell, que desitgen dur a terme investigació en 
l’àmbit de la prosocialitat escolar o estudiantil.Al seu torn, la població que és 
objectiu de la investigació són estudiants del centre escolar o de les institucions 
seleccionades, mentre que la mostra està constituïda pels estudiants que compo-
nen el grup experimental (Gx) i el grup de control (Gc). 

Els criteris de selecció mostral poden variar segons les necessitats: així, 
per executar el projecte en una sola escola, es pot prendre una secció o l’aula 
d’un any específic com a Gx, i una altra secció equivalent com a Gc, però per al 
treball en més d’una escola, es poden prendre diverses seccions d’un any donat 
com a grups experimentals (Gx1, ...Gxn) i les seues seccions equivalents com a 
controls (Gc1, ...Gcn). En tot cas, és recomanable que es treballe amb grups in-
tactes, ja que dividir o reorganitzar els estudiants afectaria el desenvolupament 
de les seues activitats escolars i seria contraproduent. 

S’ha de mantindre l’anonimat dels subjectes d’investigació; en aquest sen-
tit, a cada estudiant dels grups experimental i de control se li pot assignar un 
codi, de la manera següent: [Inicials del nom/edat/sexe/escola/grup]; així per 
exemple: JR12M5Gx, significaria: JR, 12 anys, sexe masculí, escola 5, grup ex - 
perimental, mentre que AV13F5Gc significaria: av, 13 anys d’edat, sexe feme-
ní, escola 5, grup control.

Els grups experimentals i de control es distribueixen de la manera següent: 
el Gx s’ha de compondre d’estudiants d’un o més anys escolars, en una o diver-
ses escoles. S’ha d’acordar amb els docents d’aula tot allò que és necessari per 
a treballar amb els xiquets, és a dir, el temps que la investigació ocuparà dins 
l’escola. Les raons per seleccionar un grup com a Gx són dos: que pertanyen a 
una comunitat on hagen ocorregut esdeveniments antisocials i que la seua pro- 
ximitat física facilite l’execució del tractament experimental. Per la seua banda, 
el Gc ha d’estar conformat per la resta d’estudiants, d’aquell any escolar, del’es-
cola o escoles seleccionades.

I, pel que fa a la població receptora de les accions prosocials, poden ser 
estudiants d’aquesta institució o membres de la comunitat local. Com a condici-
ons per a la seua inclusió, han de complir amb els criteris següents: 

Criteris d’inclusió: que es tracte preferiblement d’estudiants d’aquesta es-
cola. Que el receptor es comprometa a continuar amb la CdF. Que siguen pre - 
feriblement estudiants majors de 12 anys, a fi que estiguen en capacitat de con-
tinuar amb la CdF fóra de l’escola. I criteris d’exclusió: subjectes que ja hagen 
sigut objecte d’una altra acció prosocial dins de l’execució del projecte. Sub-
jectes que no es comprometen a continuar amb la CdF. Els parents més propers 
(pare, mare, germans i avis).
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Enfocament i disseny d’investigació

Per a l’execució del projecte es proposa un enfocament mixt per tal que 
s’analitzen diverses facetes de la realitat escolar de manera qualitativa i quanti-
tativa. El disseny d’investigació que se suggereix es mostra en la figura 1, on la 
lletra R ratllada indica que es tracta de grups intactes, no seleccionats a l’atzar, 
com és l’usual en la investigació en educació. Al seu torn, Gx i Gc es refereixen 
als grups experimentals i de control, respectivament.

 entrevista mostres Cinefòrum pretest traCtament posttest
 doCent    experimental

 ● R   Gx ● ● Execució d’una ● 
     cadena de favors 

  R   Gc ● ● — ●

Figura 1. Disseny i procés de la investigació per a l’execució del projecte.
 Font: Elaboració pròpia.

Instruments i eines, denominació i suggeriments de calibratge

Instrument 1
Format d’entrevista al docent. Validesa i confiabilitat: no requereix valida-

ció, ja que no està fet per mesurar variables psicològiques, sinó per recollir opi-
nions del docent, en la seua secció qualitativa; quant a la secció quantitativa,s’ha 
de fer servir només per a arreplegar les dades sobre rendiment escolar de cada 
estudiant. Procediment: el docent és entrevistat sobre la prosocialitat dels seus 
estudiants i després s’omple una plantilla amb les dades de rendiment escolar 
de cada subjecte.

Instrument 2
Fitxa de relat autobiogràfic. Validesa i confiabilitat: no requereix validació, 

ja que no està fet per a mesurar variables psicològiques directament, sinó per 
a recol·lectar una narració. Procediment: el subjecte ha d’emplenar unfull de 
descripció amb un relat sobre una experiència personal en prosocialitat.

Instrument 3
Fitxa d’autoinforme d’acció prosocial. Validesa i confiabilitat: es pot sot-

metre a validació, i executar una prova pilot per determinar-ne la confiabilitat. 
Procediment: se subministra al subjecte unfull de descripció que ha d’omplir 
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–en presència de l’investigador o la investigadora– pera cadascuna deles tres –o 
més– accions prosocials.

Instrument 4
Fitxa d’observació no participant de la prosocialitat escolar. Validesa i con-

fiabilitat: es pot sotmetre a validació de jutges i executar-se’n una prova pilot 
per a determinar la seua confiabilitat. Procediment: l’observador ha d’omplir la 
fitxa d’observació, d’acord amb les categories de conducta, raonament i emo-
cions prosocials. 

Com a eines de treball, a més dels instruments indicats, s’hauria de fer 
servir altres elements, que no són usats per a la recollida de dades, sinó com a 
eines de suport a la investigació: 1. Protocol d’investigació, 2. Pel·lícula Cade-
na de favors –per al cinefòrum–, 3. Full de control de cada estudiant del Gx, 4. 
Llibre de codis. I com a eines opcionals: 5. Volant informatiu per a la direcció 
del centre i els docents, i 6. Càmera filmadora –per al cinefòrum i l’observació–.

Variables

S’utilitzarà una variable independent, la tasca escolar en prosocialitat, me-
surada en dos nivells: amb tasca o sense (pera, respectivament, Gx i Gc). Es 
mesuraran tres variables dependents: conducta prosocial, raonament prosocial i 
emocions prosocials de l’estudiant. Com a variables intervinents es faran servir 
el rendiment escolar, el sexe de l’estudiant i l’edat de l’estudiant. Tot això es 
detalla en la figura 2.

Amb tots dos grups s’utilitzarà una pel·lícula que ha de complir les funci-
ons següents: 1. Servir d’element generador d’interés en els estudiants. 2. Ser-
vir d’element informatiu que contextualitze sobre la qüestió que es tractarà. 3. 
Presentar un model de rol de característiques similars a les del públic escolar, 
és a dir, el protagonista de la pel·lícula. 4. Ser element captador d’atenció. 5. 
Funcionar com a disparador de processos de pensament, emocions i conducta 
relacionats amb la prosocialitat. 6. Presentar el projecte d’intervenció als sub-
jectes. 7. Funcionar com a factor equiparador dels grups.

Es pot utilitzar opcionalment una guia per a la discussió dirigida de la pel-
lícula per part del o la docent, que es podria compondre dels punts següents: 
1. Realisme de la història. 2. Opinions sobre els personatges centrals de la pel-
lícula. 3. Factibilitat de l’execució d’una CdF en l’escola. 4. La prosocialitat 
com a fenomen social. Així mateix, opcionalment es podria subministrar des-
prés al Gx un full d’instruccions per a l’execució de les seues activitats.
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 variables tipus de  esCales de mesura instruments Ítems 
 variable

Var. independent:  Nominal 1 = Sense tasca — —
Tasca escolar en   2 = Amb tasca
prosocialitat

Var. dependent 1:  Nominal 1 = Servei i/o ajuda Fitxa d’acció 12, 13 14, 
Conducta  2 = Compartir prosocial 15, 16
prosocial  3 = Suport i consol
  4 = Escoltar Fitxa  1, 2, 3, 4, 5
  5 = Solidaritat d’observació

Var. dependent 2:  Ordinal 1 = Sobre necessitats pròpies Fitxa d’acció 17, 18, 19,
Raonament   2 = Sobre necessitats de l’altre prosocial  20, 21
prosocial  3 = Aconseguir aprovació dels   
  altres o fer el que els altres fan Fitxa  6, 7, 8, 9, 10
  4 = Com se sentia l’altra persona  d’observació
  i com se sentiria l’actor en el 
  seu lloc
  5 = Sobre valors sobre el tracte 
  als altres 

Var. dependent 3:  Nominal 1 = Pau   6 = Ansietat Fitxa d’acció 22, 23, 24, 25,
Emocions   2 = Confiança   7 = Antipatia prosocial 26, 27, 28, 29,
prosocials  3 = Afecte   8 = Enveja  30, 31, 32
  4 = Orgull 10 = Culpa Fitxa 11, 12, 13, 14,
  5 = Alegria 11 = Ira d’observació 15, 16, 17, 18,
   12 = Cap  19, 20, 21

Var. intervinent 1:  Nominal 1 = Masculí  Tots Diversos
Sexe  2 = Femení 

Var. intervinent 2: De raó n Anys  Tots Diversos 
Edat

Var. intervinent 3:  D’interval 0 a 20 punts*  Fitxa 1
Rendiment     d’entrevista
escolar    al docent

 * O l’escala que corresponga, segons el sistema i nivell educatiu.  

Figura 2. Variables considerades per al projecte proposat d’intervenció educativa en proso-
cialitat. Font: Elaboració pròpia.

Elements bàsics del protocol d’investigació

Procediment per a la recollida de dades (treball de camp)

En primer lloc, cal obtindre l’autorització de la direcció del o dels centres 
educatius. Això usualment requereix una entrevista prèvia amb la direcció, i 
posteriorment el lliurament d’una sol·licitud formal. Després d’obtindre el per-
mís escrit de la direcció escolar, cal realitzar una entrevista amb els docents de 



229Anuari de Psicologia (2018) Monogràfic: Responsabilitat Social Universitària

l’any escolar seleccionat –instrument 1– a fi de: preparar el pla de treball, deter-
minar quins són els estudiants més i menys prosocials en cada grup i conéixer 
les característiques de funcionament de la institució i el disseny curricular, tot 
això per establir els paràmetres per preparar el mostreig observacional.

Una vegada haurem elaborat el pla de treball,cal que el discutim amb els 
docents involucrats per tal d’obtindre la seua aprovació i coordinar l’execució 
de les activitats i responsabilitats. Després cal preparar i posar a prova el llibre 
de codis. Posteriorment, s’ha de dur a terme la validació i l’anàlisi de confiabili-
tat dels instruments 3 i 4, si es considera necessari. Si no es fa,caldrà indicar-ho 
en l’informe final del projecte. 

Després s’ha de procedir a reproduir els instruments, de la manera següent: 
instrument 1, fitxa d’entrevista docent, 2 pàgines, 1 còpia per cada docent –cada 
grup Gx i Gc–. Instrument 2: fitxa d’acció prosocial, 4 pàgines, 1 còpia per ca- 
da estudiant membre del Gx; posteriorment, si cal, se’n poden reproduir d’ad-
dicionals. Instrument 3: fitxa d’observació, 2 pàgines, 1 còpia per cada sessió 
d’observació que es planifique. Instrument 4: fitxa per a relat autobiogràfic,  
2 pàgines, 2 còpies per a cada estudiant del Gx. Targeta de control de l’estudi-
ant: 1 pàgina, 1 còpia per cada estudiant del Gx

Després es fa el cinefòrum didàctic amb els estudiants dels dos grups. Com 
a pretest, s’ha d’analitzar la prosocialitat dels individus components dels dos 
grups –experimental i control– mitjançant una mostra d’escriptura autobiogrà-
fica sobre prosocialitat –instrument 2–. Aquestes dades permetran conéixer el 
raonament prosocial inicial dels membres de tots dos grups, la seua conducta 
prosocial i les seues emocions prosocials.

Com a intervenció experimental –test–, el Gx ha d’executar una activitat 
extracurricular consistent en una CdF, mentre que el Gc no la farà. S’ha de con-
cedir a cada estudiant del Gx un termini inicial de tres setmanes per executar 
la seua tasca d’acció prosocial. Si l’estudiant ho desitja, pot executar accions 
prosocials a altres subjectes addicionalment, de manera opcional, encara que el 
mínim requerit és només de tres subjectes. El docent d’aula ha d’evitar tractar 
la qüestió de la prosocialitat a l’aula de classe, a fi de no afectar el disseny de 
la investigació.

S’ha d’efectuar observació no participant de la prosocialitat del grup du-
rant activitats de classe i durant el temps d’esbarjo –instrument 4–. Es recomana 
efectuar almenys una sessió d’observació cada setmana que transcórrega entre 
el pretest i el posttest. Idealment, hauria d’haver-hi almenys dos observadors, 
però això no és indispensable. Si només hi ha un observador, es recomana in-
crementar el nombre de sessions d’observació setmanal.

A fi de controlar el desenvolupament dels fets, s’ha de fer el següent:  
1. Si més no en tres oportunitats –una per cada acció prosocial executada–, 
l’estudiant del Gx ha d’omplir, en presència del docent, la fitxa d’acció proso-
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cial –instrument 3–, a la qual cosa ha de dedicar uns 15 minuts del seu temps.  
2. L’investigador ha de portar una fitxa de control de l’estudiant, la qual perme-
trà el maneig de la informació sobre el desenvolupament de les seues activitats 
al llarg del projecte.

Com a posttest, s’ha d’analitzar novament la prosocialitat dels individus 
components de tots dos grups –experimental i control– mitjançant una nova 
mostra d’escriptura autobiogràfica sobre prosocialitat –instrument 2–. Aquestes 
dades permetran conèixer els possibles efectes de la intervenció sobre raona-
ment prosocial, conducta prosocial i emocions prosocials per al Gx, en compa-
ració amb el Gc.

Directrius per a l’anàlisi de dades

Instrument 1
Aplicar anàlisi de contingut qualitatiu o quantitatiu, o tots dos, de l’entre-

vista, i les dades sobre rendiment escolar serviran per a una posterior anàlisi 
quantitativa en relació amb les altres variables.

Instrument 2
Aplicar anàlisi de contingut quant a conductes, raonaments i emocions pro-

socials. Les dades seran manejades quantitativament mitjançant un esquema 
d’anàlisi del discurs escrit que assigne codis a les categories de conducta, rao-
nament i emocions, i qualitativament mitjançant la interpretació del relat. 

Instrument 3
Aplicar anàlisi quantitativa de conductes, raonaments i emocions proso-

cials. L’instrument genera dades bàsicament quantitatives sobre les diferents 
categories de conducta, raonament i emocions, i presenta una secció en què el 
subjecte descriu la seua experiència prosocial, la qual cosa serveix per a validar 
internament les dades. 

Instrument 4
Aplicar anàlisi quantitativa de conductes, raonaments i emocions proso-

cials. L’instrument genera dades bàsicament quantitatives sobre les diferents 
categories de conducta, raonament i emocions, i presenta una secció en què 
l’observador valora qualitativament la prosocial escolar observada, la qual 
cosa serveix per a validar internament les dades. A l’efecte de l’anàlisi de 
dades és important recordar que l’instrument permet efectuar quantificació de 
conductes, raonaments i emocions prosocials dels estudiants, però les escales 
de mesura per a conducta i emocions són nominals, mentre que la de raona-
ment és ordinal.
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Instruments

A continuació es presenten els instruments d’investigació dissenyats.

Figura 3. Fitxa d’entrevista, anvers. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 4. Fitxa d’entrevista, revers. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 5. Fitxa per a escriure relat, anvers. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 6. Fitxa per a escriure relat, revers. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 7. Fitxa per a control d’accions prosocials, portada. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 8. Fitxa per a control d’accions prosocials, primera acció. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 9. Fitxa per a control d’accions prosocials, segona acció. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 10. Fitxa per a control d’accions prosocials, tercera acció. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 11. Fitxa d’observació de la prosocialitat, anvers. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 12. Fitxa d’observació de la prosocialitat, revers. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 13. Targeta de control d’accions prosocials de l’estudiant (només Gx). Font: Elabo-
ració pròpia.
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Conclusió

En aquest treball s’ha proposat un mètode per a dur a terme una intervenció 
a centres educatius, per a la promoció de la prosocialitat estudiantil, mitjançant 
una estratègia de multinivell amb CdF. La qual es pot esperar que provoque 
certs raonaments i emocions, com ara la comprensió interpersonal, l’empatia i 
les variables afectives semblants que haurien de conduir a un increment de la 
conducta prosocial en l’estudiantat. Com ara la cooperació i l’ajuda, més enllà 
del que el projecte els requerisca durant la seua execució, és a dir, resulta espe-
rable que ocórrega transferència i manteniment del que s’ha executat. 

El mètode ha sigut dissenyat pensant fonamentalment en el docent d’aula 
com a formador i investigador, procurant un disseny metodològic que no con-
sumisca una part excessiva del seu treball. S’espera que el mètode siga d’utilitat 
per a docents d’aula, supervisors i directors, així com pera estudiants de pre i 
postgrau en ciències socials i humanes, especialment en l’àmbit de l’educació 
(propostes recents de promoció de la prosocialitat en la societat: Biglan i Em-
bry, 2013; Cirera i Izquierdo, 2016; Fernández, 2015).

En aquest article, per raons d’espai, només s’han presentat els instruments i 
el mètode proposat; en altres treballs s’exposa detalladament: (1) fonamentació 
del mètode, (2) correspondències entre les categories de conducta prosocial de 
Roche i la categorització proposada, (3) correspondències entre les categories  
de raonament prosocial d’Eisenberg (Eisenberg i Morris, 2013; Eisenberg, 
Cumberland, Guthrie, Murphy i Shepard, 2005) i les que ací es proposen, (4) 
correspondències entre les categories d’emocions prosocials i les que ací es pro-
posen, (5) categories i indicadors de conducta, emocions i raonament prosocials 
per als instruments, així com (6) aprofundiment en les emocions prosocials i el 
que és el seu distintiu, el criteri del receptor. 

En síntesi, es podria dir que la Universitat hauria de contribuir a la forma-
ció dels diferents agents del sistema educativo en aquest camp, a tots es nivells, 
donat que el desenvolupament d’aquestes competències facilitaría la formació 
universitària en Responsabilitat Social –rsu–. Tal com s’ha anat suggerint al 
llarg del text, l’exercici de la prosocialitat te efectes positius envers la qualitat 
de la vida social, i la participació en un programa de promoció de la prosociali-
tat no només acompleix amb el requisit de responsabilitat de la institució, sinó 
que generará en l’estudiantat –a bon segur– una concienciació social fonamen-
tada en el servei i l’empatia.
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