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DOUS ANOS DESPOIS
Estado psicoemocional dos adolescentes

Introdución

A enfermidade do coronavirus Sars-Cov-2 (COVID-19) emerxeu na cidade china de Wuhan en
decembre de 2019 e, debido a súa rápida expansión, foi declarada como pandemia pola OMS o
11 de marzo de 2020. A COVID-19 cambiou en poucos meses a vida de adolescentes. Seguindo
o modelo do goberno chino, a maioría dos países implantaron medidas de confinamento que,
con máis ou menos restriccións, modificaron os hábitos e o estilo de vida dos xóvenes. A súa
vida social, tan importante nesta etapa, limitouse durante moito tempo principalmente á familia
coa que convivían e a todo elo sumouselle o medo ao contaxio e á medidas de prevenciónque
tiveron que seguir, algunhas incómodas ou molestas como o uso da máscara ou a distancia
social. Tambén os pais tivieron que adaptarse á situación que a COVID-19 orixinou e en moitos
casos tiveron que facer fronte a situacións inesperadas, como a perda dol traballo ou o contaxio
dun familiar, aumentando o estrés familiar.

Esta é a primeira vez que ocorre unha pandemia na nosa historia recente, que afectou de forma
considerable ao estilo de vida de millóns de adolescentes. Coñecer os efectos psicolóxicos da
mocidade, para facilitar estratexias de prevención e tratamento, motivaron a realización deste
estudo.

A presente investigación contextualízase no IES Laxeiro, un instituto de educación secundaria
da Comunidade de Galicia. Nela analizáronse tres variables: estrés, ansiedade e depresión
nunha poboación concreta, adolescentes de entre 12 e 16 anos.
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Obxectivos

1. Coñecer o impacto psicolóxico da COVID-19 nos adolescentes do noso centro.

2. Deducir a capacidade de resilencia e adaptación dos adolescentes fronte a situación
vivida mediante a comparativa do noso estudo realizado no centro un ano antes (marzo
2021).

Procedemento

Para a mostraxe empregamos unha mostra autoseleccionada, non probabilística, é dicir, os
enquisados non foron seleccionados polo equipo investigador, senón que contestan aqueles
alumnos que así o decidan; polo tanto, os resultados no poden ser xeneralizados a tódolos
alumnos galegos de ESO. A pesar de esto, o número alto de respostas conferiu forza ás
conclusións do estudo.

A técnica empregada para a recollida de información foi unha enquisa Google-Forms:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecXYKrn5huEQeXj3NRHKkSVgysbAvSGbE3B_5wRa
WFQerB2g/viewform?usp=sf_link

Os items da enquisa foron estraídas do test validado Dass-21 que nos permitiu analizar con maior
fiabilidade estas variables.

Esta enquisa foi pasada no mes de marzo - abril do 2022 ao alumnado do centro de toda a ESO
e 1º de bacharelato, obtendo un total de 221 respostas. Para acceder a todo alumnado
mencionado pediuse a colaboración dos titores/as e profesorado dos diferentes grupo do
centro.

Resultados
Realizamos unha análise das variables emocionais. Para valorar os niveis de estrés, ansiedade
e depresión no alumnado empregáronse os ítems da escala DASS-21. Esta escala contén tres

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecXYKrn5huEQeXj3NRHKkSVgysbAvSGbE3B_5wRaWFQerB2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecXYKrn5huEQeXj3NRHKkSVgysbAvSGbE3B_5wRaWFQerB2g/viewform?usp=sf_link
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subescalas, depresión (ítems da enquisa 3, 5, 10, 13, 16, 17 e 21), ansiedade (ítems 2, 4, 7, 9,
15, 19 e 20) e estrés (ítems 1, 6, 8, 11, 12, 14 e 18). Para avaliar cada subescala por separado,
sumamos as puntuacións dos ítems correspondentes a cada unha.

Interpetación: a maior puntuación maior grado de sintomatoloxía.

Puntos de corte empregados:
Depresión:
➢ Menor que 5, non se detecta depresión.
➢ 5-6, depresión leve
➢ 7-10, depresión moderada
➢ 11-13, depresión severa
➢ 14 ou máis, depresión extremadamente severa.

Ansiedade:
➢ Menor que 4: non se detecta ansiedade.
➢ 4, ansiedade leve
➢ 5-7, ansiedade moderada.
➢ 8-9, ansiedade severa
➢ 10 ou máis, ansiedade extremadamente severa.

Estrés:
➢ Menor que 8, non se detecta estrés.
➢ 8-9, estrés leve
➢ 10-12, estrés moderado
➢ 13-16, estrés severo
➢ 17 ou máis, estrés extremadamente severo.

Análise de resultados.

Cos resultados da enquisa, fixemos o reconto, as tabulacións e as representacións gráficas
oportunas obtendo uns resultados que amosaremos a continuación, comparándoos cos
obtidos o curso anterior.

Para valorar os niveis de estrés, ansiedade e depresión no alumnado empregáronse os ítems
da escala DASS-21.
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Depresión 2021

Depresión 2022
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Ansiedade 2021

Ansiedade 2022
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Estrés 2021

Estrés 2022
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Conclusións
Se o benestar emocional do alumnado sempre foi importante na comunidade educativa, nestes

tempos tan convulsos adquire unha importancia aínda maior, é por iso que no noso centro

tratamos de facer un seguimento de tres aspectos básicos, a depresión, a ansiedade e o estrés.

Neste curso quixemos facer un estudo para valorar o benestar emocional do noso alumnado e

comparalo cun estudo similar que se fixo o curso pasado.

Á vista dos resultados vemos que gran parte do alumnado segue manifestando algún nivel de

depresión , o 43,06%; algún nivel de ansiedade, o 44,98%; e tamén de estrés un 29,22%.

Se comparamos estes resultados cos do pasado ano vemos que aumentou a porcentaxe de

alumnado que presenta algún nivel nos indicadores en estudo, e tamén a porcentaxe dos casos

extremos. Os resultados son preocupantes e pensamos que é importante continuar vixiantes

para en colaboración co departamento de orientación deseñar plans de actuación.


