
Posicionament dels investigadors enfront la COVID-19: 
respostes davant la incertesa 

L'aparició de la pandèmia Covid19 ha suposat un repte enorme d’abast sanitari  però

també social i laboral. Els investigadors de diferents àrees de coneixement hem hagut de

fer front a aquest repte de maneres diferents en funció dels nostres projectes i àrees de

treball.

Els  membres de l’equip de recerca SINTE-Lest  dirigit  per  Montserrat  Castelló,  estem

duent a terme el projecte de recerca Europeu anomenat “Researcher Identity Development

” que té per objectiu estudiar la identitat dels investigadors i els reptes que afronten en la

seva activitat investigadora.

Per conèixer com la COVID-19 ha impactat en la teva experiència com a investigador/a,

et convidem a contestar aquest qüestionari.

En aquest enllaç trobaràs la informació sobre els objectius d’aquest estudi i els detalls de

la participació que et  demanem. Dóna't  un temps per  llegir  atentament  la  informació

abans de confirmar la teva participació. Si hi  ha alguna cosa que no quedi clara o si

desitges  més  informació,  no  dubtis  a  contactar  amb  nosaltres

(info@researchersandcovid19.com ).

AQUEST DOCUMENT ÉS NOMÉS DE LECTURA. SI US PLAU, PER REGISTRAR LES TEVES

RESPOSTES, UTILITZA LA VERSIÓ DEL QÜESTIONARI ON-LINE. 
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Si us plau, abans de contestar el qüestionari, revisa la informació sobre aquesta 
recerca a https://www.researcher-identity.com/researchers-and-covid19 

Confirmo que sóc investigador, que he llegit i entès la informació sobre aquest 
projecte i accepto voluntàriament a participar en aquest estudi.

Sí, confirmo

No, no vull participar

1. Impacte de la pandèmia Covid-19 sobre el teu estat emocional

Des de que va començar el confinament, s’ha intensificat alguna de les següents 
emocions?

Gens Poc Moderadament Força Molt

Inquietud i angoixa

Tristesa

Apatia o desmotivació

Cansament

Frustració

Indefensió, inseguretat o 
desesperança

Ràbia

Estrés o burn-out

Disminució de les funcions 
executives (concentració, atenció, 
memòria, etc.)

Soledat

Gens Poc Moderadament Força Molt

En quin grau creus que aquestes 
emocions i sensacions han afectat 
la teva activitat de recerca?

En relació amb la teva activitat investigadora, des de que va començar el 
confinament ha canviat alguna de les següents sensacions?

Ha
disminuït

Ha
disminuït

No ha
tingut

Ha
incrementat

Ha
incrementat
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molt impacte molt

Aïllament o sensació de soledat

Desconnexió amb els companys de 
recerca

Sensació de falta de guia, 
acompanyament o supervisió

Interès per la meva 
recerca/projecte(s)

Valoració/apreciació de la meva 
feina

2. Impacte de la pandèmia Covid-19 en la teva activitat investigadora

Quin impacte ha tingut la pandèmia Covid-19 en els següents aspectes de la teva 
activitat investigadora?

Molt
negatiu

Negatiu No ha tingut
impacte

Positiu Molt
positiu

El ritme de treball

Terminis

Activitats i esdeveniments 
planificats

Lectura de publicacions científics

Recollida de dades i intervencions

Anàlisis de dades

Productivitat

Tasques de disseminació i 
comunicació de resultats

Preparació de sol·licituds per nous 
projectes i beques

Tasques administratives vinculades 
a l’adaptació dels projectes/beques
que estan en marxa

Condicions laborals o contractuals

Molt
negatiu

Negatiu No ha tingut
impacte

Positiu Molt
positiu

Oportunitats i condicions laborals 
futures
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Conciliació de la recerca amb altres
tasques professionals (p. e. 
docència, tutorització, etc.)

Conciliació de la recerca amb altres
tasques de la vida personal o 
familiar

Aparició de noves temàtiques 
relacionades amb les necessitats 
derivades de la situació actual

Priorització de temàtiques 
relacionades amb la transferència 
del coneixement

Col·laboracions interdisciplinars

Col·laboracions amb investigadors 
de fora de l’àmbit acadèmic

Freqüència de reunions

Eficiència de les reunions

Si n'hi ha d'altres, si us plau especifica'ls a continuació:
Indica'ls en la casella que correspongui segons el seu nivell d'impacte.

Ha tingut un impacte molt negatiu

Ha tingut un impacte negatiu

Ha tingut un impacte positiu

Ha tingut un impacte molt positiu

Què has fet per ajustar-te als canvis que has indicat?
Anomena les (tres) estratègies que més t’han servit.

Estratègia 1

Estratègia 2

Estratègia 3
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Quin/s d'aquests canvis creus que seria rellevant que es mantinguessin? Per què?

3. Suports

En relació als següents tipus de suport, indica si els has necessitat, rebut i/o 
buscat des que va començar el confinament:

Necessitat Rebut Buscat Cap de les
anteriors

Ajuda econòmica i financera

Materials i recursos formatius

Suport logístic

Recursos i ajudes tècniques

Conciliació de la vida personal i laboral

Emocional o personal

Qui t'ha proporcionat els suports que has rebut?

La meva
institució o

empresa

El meu/la
meva cap,

líder o
supervisor

/a

Altres
investigador

s/es o
companys/e

s de feina

Administr
acions

públiques

Família o
amics

Altres
persones

o
institucio

ns

Materials
o

recursos
online

Ajuda econòmica i 
financera

Materials i recursos 
formatius

Suport logístic

Recursos i ajudes 
tècniques

Conciliació de la vida 
personal i laboral

Castelló, M., Corcelles, M.,, Díaz, L., Sala-Bubaré  A. i Suñé-Soler, N.  (2020). Posicionament dels investigadors enfront la COVID-
19: respostes davant la incertesa. Accessible a https://www.researcher-identity.com/ 

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

https://www.researcher-identity.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Emocional o personal

Has rebut algun altre tipus de suport? Si us plau, explica quins i qui te’ls ha ofert.

4. Impacte de la pandèmia Covid-19 en la recerca

Creus que la Covid-19 ha tingut impacte en la investigació en la teva disciplina en 
relació als següents aspectes?

Molt
negatiu

Negatiu No ha tingut
impacte

Positiu Molt
positiu

L'aparició de noves temàtiques

La priorització de la transferència i 
divulgació del coneixement

Les col·laboracions interdisciplinars

Les col·laboracions fora de l’àmbit 
acadèmic

Les oportunitats de finançament

Si n'hi ha d'altres, si us plau especifica'ls a continuació:
Indica'ls en la casella que correspongui segons el seu nivell d'impacte.

Ha tingut un impacte molt negatiu

Ha tingut un impacte negatiu

Ha tingut un impacte positiu

Ha tingut un impacte molt positiu
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5. Impacte de la Covid-19 en la percepció social de la ciència i la 
investigació

Quin impacte creus que ha tingut la pandèmia Covid-19 en l'interès per la ciència i 
la investigació d'aquests col·lectius?

Molt
negatiu

Negatiu No ha tingut
impacte

Positiu Molt
positiu

Ciutadania

Polítics

Mitjans de comunicació

Altres professionals

Creus que aquests canvis seria rellevant que es mantinguessin? Per què?

6. Dades bàsiques

Gènere

Femení

Masculí

El meu gènere es veu més ben representat pel terme (especificar)

Ns/Nc

Any de naixement

Nacionalitat

Castelló, M., Corcelles, M.,, Díaz, L., Sala-Bubaré  A. i Suñé-Soler, N.  (2020). Posicionament dels investigadors enfront la COVID-
19: respostes davant la incertesa. Accessible a https://www.researcher-identity.com/ 

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

https://www.researcher-identity.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


On resideixes actualment?

Espanya

Fora d’Espanya

Comunitat Autònoma

7. Dades carrera investigadora

Posició actual

Investigador/a pre-doctoral

Investigador/a doctor/a

Investigador/a no doctor/a

Altres (especificar)

Institució(ns) en la que realitzes les tasques de recerca

Universitat

Centre de recerca

Administració o organisme públic

Empresa privada

Organització del tercer sector (ONG o Fundació no universitària)

Font principal d'ingressos

Contracte temporal a la universitat

Plaça fixa o contracte indefinit a la universitat

Contracte fora de la universitat

Beca o contracte pre-doctoral

Beca o contracte post-doctoral
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Subsidi per desocupació (atur)

Pensió

Sense ingressos

Altres (especificar)

Àrea disciplinar

Com dus a terme normalment la teva recerca?

Majoritàriament de forma individual

Tant de forma individual com en equip

Majoritàriament en equip

8. Situació personal durant la pandèmia Covid-19

Durant el període de confinament, tens o has tingut persones al teu càrrec (p.e. 
menors, persones grans, malalts)?

Sí

No

Altres (especificar)

Durant el confinament, has tingut o tens problemes de salut?

Sí

No

Altres (especificar)

T'agradaria estar informat/da i seguir col·laborant amb el projecte?

En els propers mesos tenim previst fer un seguiment de les respostes d'aquelles 
persones interessades en seguir participant en el nostre projecte. A més, un cop 
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haguem analitzat les respostes, farem difusió dels resultats a través del nostre web i 
xarxes socials.

Si vols continuar informat/da i/o seguir participant en el projecte, et demanarem un 
correu electrònic per poder-te contactar en els propers mesos. Aquesta dada 
s'utilitzarà únicament amb aquesta finalitat i serà emmagatzemada de forma segura 
juntament amb les teves respostes. En l'anàlisi de les dades, aquesta informació 
s'eliminarà per garantir el màxim anonimat de les respostes.

Moltes gràcies per la teva participació i el teu temps! 

Vols que contactem amb tu en un futur?

Vull rebre actualitzacions

Vull participar en el seguiment

Vull rebre actualitzacions i participar en el seguiment

Cap de les anteriors

Correu electrònic de contacte

Vols comentar alguna cosa sobre l'impacte de la Covid-19 que no hagi sortit en les 
preguntes anteriors?
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