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1.- INTRODUCCIÓ  

Passem vuit hores del dia en una escola. Plena de nens i nenes, de mares i pares, de mestres.... 

sentim mil vegades frases com “Aquest nen sempre plora, aquest no para quiet, és un nen tímid, 

no ploris, fes-li un petó!, és un mal educat, és un mentider, és un rabiüt....” 

Fa nou mesos sentíem aquestes frases, constantment, sense escoltar-les, potser fins i tot les 

dèiem... Ara, quan les sentim ens parem a escoltar qui les diu, i perquè. I ens dolen. Aquestes 

frases no es diuen amb maldat, però són un mal de la societat en què vivim, una societat on la 

intel·ligència emocional, de la qual se’n comença tot just a fer pedagogia per transformar en 

educació emocional, encara està les beceroles.  

La major part de l’educació que hem rebut els pares d’avui en dia era encara molt restrictiva, la 

societat i per tant l’educació castrava o negava algunes emocions considerades com a “dolentes” 

o “mal vistes” perquè no queda bé que el nen es tiri per terra al supermercat fent la gran rabieta, 

o que un altre plori perquè es sent ofès.  

Tot i així, aquests mateixos pares o mestres que diuen aquestes frases, venen després molt 

preocupats preguntant què li passa al seu fill, si és normal que plori, o menteixi o tingui gelós o 

piqui... Perquè en el fons entenen que aquella conducta determinada expressa un malestar, i tot 

sovint els volem protegir, i sembla que si no passen per “això” seran més feliços. Però se’ns 

oblida que totes i cadascuna de les emocions són vida, formen part d’ella i tenen una funció. Si 

ens neguem l’oportunitat de sentir-les i transitar-les ens estem negant també una part de vida 

amb tot allò que comportarà. 

Ens queda molt camí per fer entendre que les emocions són part de la nostra vida i que el primer 

que cal és que les sapiguem reconèixer, que les sentim, les coneguem, els hi posem nom, els hi 

donem espai... després vindrà la regulació i aprendrem a transitar-les; i tot això ens portarà a 

conèixer-nos més i millor, a estimar-nos més, a tenir més autoconsciència. Quan això passa, les 

relacions socials i les habilitats per la vida milloren molt favorablement, tot plegat esdevé més 

senzill.  

Ens queda molt camí per fer veure que per acompanyar en aquest procés als nostres alumnes o 

als nostres fills, primer l’hem hagut de fer nosaltres, hem d’haver caminat aquest camí. 

És per això que recomanarem als mestres i pares que es formin en aquest sentit, només així 

podrem transmetre allò que vivim, en què creiem.  
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Ens queda molt camí... però només es pot arribar al final començant-lo. I això és el que en 

definitiva, pretenem amb aquest programa. Començar un camí, sent conscients de les dificultats 

que ens trobarem, però amb tota la il·lusió que hem de saber transmetre com una taca d’oli, que 

s’haurà d’anar escampant als nostres companys, al nostre claustre, als nostres infants, a la nostra 

escola i famílies, a la nostra societat. Només caminant pas a pas s’aconsegueixen grans fites. 
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

Quan ens vam decidir a generar aquest programa vam partir de les necessitats que cadascuna 

de nosaltres detectava a l’escola des del seu àmbit. Una mestra d’infantil que ha anat veient al 

llarg del temps com els nens estan mancats d’un vocabulari que els permeti expressar allò que 

senten, d’un espai i un temps per fer-ho i com això dificulta les seves relacions interpersonals. 

Una mestra d’educació física que necessitaria sessions més llargues per tal d’explorar tot allò 

que vol que els nens experimentin lluny de la taula i la cadira, per conèixer i descobrir el seu cos, 

el seu jo, i com el senten. Una psicopedagoga que s’enfronta a diari amb l’acompanyament de 

mestres, alumnes i famílies davant situacions més o menys complexes i que veu primordial la 

necessitat d’anar encomanant les ganes de créixer en l’educació emocional. 

Durant aquest postgrau hem descobert la quantitat de material que hi ha fet sobre el tema. Per a 

treballar l’educació emocional ens trobem al mercat, un ampli ventall de materials i recursos: 

contes il·lustrats, contes per ser narrats, curts d’animació, pel·lícules, músiques, cançons, titelles, 

materials per fer jocs de representació, material manipulable, material jocs de cartes, targetes de 

ioga, mindfulness...  

Com sempre, el problema sol estar en el quan i com fer-ho. Això és el que hem intentat establir 

en el nostre programa. Hem generat 10 sessions per cada curs de P3 a sisè de primària. Som 

conscients que és un programa que indubtablement s’hauria de poder aplicar a l’etapa de 

secundària, i el nostre desig és de poder-lo ampliar, però en un principi caldria començar pels 

petits. A més tenint en compte que generalment les propostes d’implantació de programes porten 

un temps (les ha d’aprovar l’equip directiu), voldríem que el programa EMO pogués anar creixent 

juntament amb l’alumnat. 

Tenim clar que l’escola és un àmbit ple d’EMOCIONS: l’alegria dels alumnes, els crits 

d’entusiasme a l’hora del pati, les pors davant d’un curs nou, d’un examen, la il·lusió del joc amb 

l’amic o de la feina ben feta, el neguit de no tenir les paraules per respondre a algú, el bon clima 

de relació entre mestres, l’agraïment o l’ajuda del treball amb els companys de classe, el neguit 

d’una entrevista que intueixes que serà difícil, la satisfacció per l’entesa i l’acord amb una 

família...  

Per tot això i més, volem treballar les emocions des de diferents vessants:  

- Amb els alumnes  

- Amb les famílies  
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- Amb els mestres  

Pel que fa a les famílies ens agradaria que un cop al trimestre poguéssim fer una activitat que 

impliqui la participació a les famílies. Això es podria dur a terme de diferents maneres, una seria 

proposar de fer una activitat a casa i portar-la a l’escola, per tal de poder-ne observar, entre tots, 

els resultats. Volem que entre tots puguem enriquir-nos molt més. Una altra opció seria intentar 

fer 2 o 3 xerrades l’any a càrrec de professionals que exposen els seus arguments i pautes per 

a les famílies. 

Pel que fa als Mestres, com ja hem dit la nostra actuació ha de ser de “taca d’oli” i intentar que 

tothom es vagi animant a fer aquest camí personal a nivell emocional que els ajudarà de ben 

segur, a dur a terme les sessions des d’un caire molt diferent. Val a dir, que des de fa dos anys, 

ja hem contactat amb VEIE per oferir a alguns grups de Mestres algunes petites formacions que 

els ajudin a familiaritzar-se amb el tema. Estem molt contentes i som molt optimistes ja que 

aquests cursets han tingut una gran rebuda i acceptació i tothom s’ha quedat amb ganes de més. 

És una línia en la qual volem continuar treballant. També tenim previst fer una xerrada amb 

diferents activitats motivadores  en clau de presentació general de la nostra programació a l’Equip 

directiu, per tal que vulguin implantar el programa EMO al centre. Si això tirés endavant, també 

s’hauria de dur a terme un claustre de presentació del programa al professorat i personal PAS 

en la mateixa línia per tal que tothom es sentí partícip d’aquest projecte. 

El paper dels Mestres ha de ser el d’acompanyar, de guiar en el procés de descoberta personal 

de comprensió de les emocions i reaccions emocionals. Hem de poder oferir espais per a la 

comunicació que possibilitin el coneixement personal i afectiu dels altres . Aprofitar les situacions 

quotidianes o espontànies que succeeixen en l’entorn escolar per tractar els continguts 

d’educació emocional. Proposar activitats que desvetllin interrogants o que els suposin reptes 

cognitius i emocionals significatius i generar climes de convivència i de diàleg idonis per abordar 

i resoldre situacions relacionals conflictives.                                                                 

Pel que fa als alumnes hem descrit les sessions que llegireu a continuació. 

Les sessions que hem escrit estan emmarcades en el nostre PAT (pla d’acció tutorial) i són per 

tant, sessions que hauria de poder portar a terme el tutor. Malgrat això som molt conscients que 

a una part del claustre li costarà posar-s’hi en un principi. És per això, que oferim la possibilitat 

que qualsevol de nosaltres tres pugui acompanyar el professorat en determinats moments fins 

que vagin agafant seguretat, si algú ho requereix.  
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Som plenament conscients que, aquesta feina no tindrà el mateix poder en els alumnes si el 

professor que porta la sessió ha treballat prèviament la intel·ligència emocional o no. Per tant, 

creiem molt important que tot el claustre es formi al respecte. 

La temporització està marcada per fer una sessió al mes aproximadament. Són sessions que 

van des dels 30’ als 50’. Tot i així, sempre són referències orientatives, som conscients que 

algunes d’aquestes sessions donaran un fruit inesperat i potser s’allargaran, que algunes 

requeriran repetició o que moltes tenen estratègies aplicables en qualsevol moment de la jornada 

escolar.  

Cada sessió està fragmentada en tres part. Una part d’obertura que dura aproximadament 3’. És 

un moment per centrar l’atenció dels nens on s’han aplicat moltes tècniques de mindfulness que 

esperem que els nens incorporin al seu funcionament diari. La part principal de la sessió on es 

treballaran diferents temes amb diferents metodologies i activitats; i el tancament que sol durar 

uns 7’ i que està pensat per poder tancar allò que s’hagi pogut obrir a la sessió i tornar a la “vida 

diària”. Esperem que moltes d’aquests estratègies també puguin ser emprades en moments de 

tensió, abans d’un examen, per resoldre conflictes, etc... Val a dir també, que cal posar especial 

cura en el tancament de la sessió. Caldrà valorar la part principal i acabar com el grup ho 

necessiti. Malgrat l’activitat de tancament estigui descrita, hem de ser flexibles si cal per tancar 

la sessió connectant amb l’emoció que el grup necessiti. 

Com ja hem dit, de material n’hi ha molt. El nostre objectiu era fer una bona seqüenciació a nivell 

vertical, intentant descriure uns objectius competencials i unes concrecions que fossin 

progressives en el temps i que fessin anar creixent els nostres alumnes a nivell emocional. En 

definitiva, vehicular les cinc competències generals des de la pedagogia. Tenim clar que s’ha 

d’educar des de l’experiència, és “l’aprenc fent” i per tant, les sessions solen proposar 

experiències per acompanyar en la consciència, regulació i autonomia emocional, així com en la 

competència social i habilitats per la vida i el benestar.  

Per últim, volem afegir que alguna sessió de cada curs toca directament el tema de la prevenció 

de l’abús sexual. És un tema que des de la nostra escola s’està treballant de manera vertical i 

molt innovadora (fins ara no hi ha cap escola que tingui un programa específic de prevenció 

d’abusos sexuals) i nosaltres ho hem considerat cabdal donades les alarmants xifres a nivell 

mundial que certifiquen que un de cada cinc nens del món pateix o ha patit abusos sexuals 

d’algun grau. Algunes d’aquestes sessions ja s’han dut a terme a l’escola durant aquest curs 

escolar i ha estat molt gratificant veure’n el resultat. Hem considerat que tot allò que aquestes 

sessions treballen s’inclou en l’autonomia emocional, i en alguns casos també les hem modificat 
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per tal que siguin sessions preventives cap a qualsevol tipus d’abús (de poder, d’autoritat, etc). 

Creiem fermament que la única solució per eradicar l’abús és la prevenció, i per això ens cal 

parlar-ne amb els nens, donar-los estratègies i empoderar-los des de la vessant emocional. 

El tractament de l’educació emocional ha de ser, per tant, un procés continu.  Ha d’implicar els 

diversos agents de la comunitat educativa (família i escola) i ha de ser un treball en equip on 

s’estableixin les línies d’actuació i les prioritats per nivell, sense desaprofitar les situacions que 

sorgeixen en el dia a dia i que ens proporcionen ocasions privilegiades per educar les emocions 

entre tots. Les activitats que hem programat ens han de facilitar introduir continguts, però serà 

convenient anar connectant aquests continguts amb experiències viscudes. En un moment 

determinat també podem reprendre activitats ja dutes a terme, quan creiem que estan íntimament 

relacionades amb les necessitats i situacions que vagin sorgint.  El treball de les emocions no ha 

de ser una tasca conceptual i allunyada de la realitat. Ha d’implicar i desvetllar l’interès dels 

infants fins a punt de fer-los partícips directament, fent, pensant, sentint, expressant... Volem que 

l’alumne pugui desenvolupar un paper actiu, a través de situacions i experiències que fomentin 

l’observació, la pràctica, la reflexió, la interpretació, la representació, la comunicació i 

l’expressió. Presentar esdeveniments pròxims i similars als viscuts pels infants els facilita la 

identificació amb els personatges i la comprensió vivencial del que els passa, de com 

experimenten aquestes situacions i de quines emocions els provoquen. També els possibilita la 

comparació amb el que ells mateixos han viscut i han sentit, ajudant-los a elaborar conscientment 

aquell esdeveniment i l’emoció associada que varen sentir. Els i les mestres hem d’estar oberts 

i predisposats a escoltar i a observar el que diuen i fan els infants. Només així els podem conèixer 

tal com són, ajustar adequadament les intervencions educatives i oferir els estímuls adequats a 

les seves característiques i necessitats particulars. Des d’una posició de respecte i de 

valoració.  El nostre tracte els ha de proporcionar seguretat afectiva i promoure la confiança 

envers l’adult. Que els alumnes se sentin compresos, es sentin “vistos”, es sentin importants, 

únics. 
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3. ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES A INFANTIL I PRIMÀRIA 

El projecte EMO pren com a referència l’enfocament constructivista de l’ensenyament i 

l’aprenentatge i la visió de l’infant com a subjecte que es construeix mentre fa, sent, expressa i 

es comunica. Així doncs, a l’hora de planificar les activitats en l’àmbit de l’educació emocional, 

hem tingut en compte  les construccions cognitives, emocionals i conductuals dels infants que 

són fruit de les situacions afectives i relacionals que han viscut, dels trets personals i culturals 

que els són propis i de la manera particular que tenen d’aprendre i de relacionar-se amb el món. 

Per exemple, per introduir les emocions bàsiques, hem escollit contes que els motivin i els 

engresquin, i que tractin situacions que segurament la majoria d’alumnes d’aquestes edats han 

viscut anteriorment.  

El mestre/a és una figura molt important i de referència per els alumnes. La manera com es 

comunica i actua el docent incideix directament en la manera que els infants es mostren i es 

comporten. Es demana al mestre/a una implicació integral. Les emocions es viuen, es senten i 

es manifesten.  Cal que els mestres estiguem oberts i predisposats a escoltar i observar el que 

diuen i fan els infants. Només d’aquesta manera podrem conèixer els alumnes tal com són, 

ajustar adequadament les nostres intervencions educatives i oferir els estímuls adequats a les 

seves característiques i necessitats particulars. 

També és important comprendre el punt de vista dels nostres alumnes des d’una posició de 

respecte i valoració. Aquest tracte els proporcionarà seguretat afectiva i promourà la confiança 

envers l’adult. Quan els infants se senten compresos, s’aproximen emocionalment a l’adult.  

Les activitats estan dissenyades per  realitzar-les amb tot el grup, encara que alguna pràctica es 

treballi individualment , per parelles o en petit grup i al finalitzar amb tot el grup-classe. Cada 

activitat indicarà el procediment del seu desenvolupament, que sempre pot adequar-se a les 

necessitats del grup.  

Respecte al desenvolupament espai-temps de les activitats, encara que els horaris estiguin 

coordinats, la flexibilitat en aquesta etapa és possible, d’aquí que qualsevol moment pot ser òptim 

per a la realització de les activitats.  

La repetició d’activitats és recomanable, sobretot a les primeres edats. La durada de cada 

activitat estarà condicionada per la durada de l’atenció i l’interès de l’alumnat, i per això 

s’aconsella que siguin sessions curtes d’uns 30’ a infantil i uns 50’ a primària aproximadament, 
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tot i que les podem allargar o partir en més d’una sessió si ho trobem convenient. Cal tenir en 

compte el volum d’alumnes i el temps que disposem, i poder gestionar l’energia del grup.  

Les sessions estan dissenyades en 3 moments que són igualment importants de dur a terme: 

Activitats d’obertura: Activitats d’una durada aproximada d’uns tres minuts. Són activitats per 

posar en situació a l’alumne. No tenen perquè estar associades amb les activitats de 

desenvolupament. Solen se activitats per prendre consciència de l’ aquí i  l’ara, per exemple 

respirar, caminar conscient, focusing... 

 

Part principal: Activitats d’una durada aproximada d’uns vint minuts a l’etapa d’infantil i uns 

quaranta a l’etapa de primària. Són activitats per desenvolupar coneixements a partir de les 

competències emocionals, els objectius generals, d’etapa i les concrecions corresponents. 

És una part dinàmica i atractiva per tal que els alumnes hi participin de manera activa. Es tracta 

que l’alumnat obtingui informació “significativa” per afavorir la construcció de coneixements nous. 

Poden consistir en activitats que qüestionin les idees prèvies i provoquin el dubte. D’aquesta 

manera, s’aconsegueix un canvi conceptual, una reestructuració del coneixement, tot incorporant 

elements nous, o un avançament en la complexitat de continguts ja coneguts. En definitiva, es 

pretén establir connexions entre els coneixements nous que s’incorporen, si és el cas, i els 

coneixements que ja es tenen mitjançant explicacions i activitats estructurades. 

 

Tancament: Activitats d’una durada aproximada d’uns set minuts.  Dinàmica de sortida on el nen 

és el protagonista. Pretén acabar la sessió d’una manera amorosa, fent un canvi de registre per 

tal que l’infant no marxi contingut. Pot ser un joc, una cançó, activitats d’expressió corporal, 

paraula d’agraïment, un aplaudiment, una abraçada en gran grup... 

Pretenem que aquest programa tingui continuïtat més enllà de les aules. Cal aprofitar les 

situacions quotidianes o espontànies que succeeixen en l’entorn escolar per tractar continguts 

d’educació emocional que els són adients, ja sigui reprenent-los o anticipant-los.  

En l’educació emocional, el joc esdevé un mitjà idoni per a l’aprenentatge, proporciona calidesa, 

motiva, implica i permet fer atractives fins i tot les tasques més rutinàries. Jocs motrius 

d’experimentació amb el cos, jocs de representació de contes, jocs per fer respiracions, jocs 

d’imatges, jocs per classificar emocions, jocs per a la resolució de conflictes... 

Com a complement del projecte EMO, podem aprofitar les tècniques de respiració i relaxació 

treballades en l’àrea de psicomotricitat i educació física. 
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Racó de les emocions 

A cada classe, curs o cicle crearem el “Racó de les emocions”, un petit espai a dins o fora  de 

l'aula que anirem omplint entre tots. Volem aconseguir un espai màgic, acollidor i enriquidor, amb 

materials (personatges, contes sobre emocions i sentiments, murals, cartells, imatges, jocs, 

titelles...) 

A infantil, presentarem el racó a través d’un conte. El conte a educació infantil és un del recursos 

més importants per al desenvolupament global de l’infant. El seu caràcter lúdic fa que atregui 

l’atenció del nen/a al mateix temps que li transmet uns valors. 

Pretenem que els nens prenguin consciència i expressin lliurement tot allò que pensen i senten. 

Els explicarem que quan ho necessitin poden anar al racó per pensar com se senten i què poden 

fer per canviar el què senten sinó hi estan a gust. 

Poden agafar un dels materials que hi ha, i quan se sentin millor, recullen i poden tornar al seu 

lloc, i si volen, ens poden explicar com se senten ara. El mestre/a també ho pot fer per tal de 

servir de model.  

 

A més a més per cada curs està previst el panell "EM SENTO..." en el que hi ha dibuixos, imatges, 

emoticones...representant les diferents emocions perquè quan els nens i nenes arribin a la classe 

posin el seu nom/foto a sota del dibuix, segons com se sentin. Mentre fem les rutines i passem 

llista, podem anar preguntant als nens com  se senten i si ens volen explicar perquè se senten 

d'una o altra manera. Al llarg del dia poden canviar el cartell segons es vagin sentint, i sempre 

que ho necessitin podem parlar-ne i preguntar-los si podem ajudar-lo i com ho podem fer. 

D'aquesta manera els ajudarem a posar nom a les emocions. 

 

Al llarg del curs el racó pot anar-se modificant en funció de les necessitats materials, 

organització,...  
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4. AVALUACIÓ DE LES SESSIONS 

L’avaluació és una activitat que ens permet determinar en quina mesura s’han aconseguit els 

objectius proposats. Ha de ser contínua i formativa, ha d’estar integrada en el procés educatiu i 

ens ha de servir d’instrument d’acció pedagògica.  

Encara que pot resultar difícil, discutible i fins i tot criticable, l’avaluació és molt enriquidora i 

comporta  una millora continuada del programa, ja que permet identificar els punts forts i dèbils 

en l’anàlisi, en l’execució i en el producte del mateix.     

 

 

Proposem 2 eines d’avaluació que ens poden ser útils per avaluar el procés d’aquesta 

programació.  

 

1. Diari de les sessions: Descriure el que passa durant la sessió mitjançant un registre 

narratiu. Recollim les conductes, els continguts i els productes de cada activitat (dibuixos, 

contes, caretes, fem fotografies...)  

 

2. Qüestionari: Eina que a l’acabar cada activitat ens ofereix una reflexió sobre el 

funcionament del programa. Ajuda a identificar formes de millora i a desenvolupar noves 

estratègies d’acció en front a diverses dificultats o situacions observades. El qüestionari conté 

diversos indicadors d’avaluació : grau de plaer, grau de participació, clima del grup, 

comunicació-escolta i grau d’obtenció d’objectius.   

 

 Grau de Plaer: Observar quines emocions manifesten el grup davant el 

desenvolupament de l’activitat. Valorar les manifestacions emocionals espontànies: 

el riure, les expressions facials, la felicitat...  

 Grau de participació: Observar si en les activitats hi volen participar tots els 

alumnes i en quina mesura.  

 Clima del grup: Observar l’expressió emocional dels alumnes: Observar si 

en les activitats de grup s’aprecia el respecte, el diàleg, la coordinació o conductes 

de resistència, agressivitat, passivitat...  

 Comunicació i escolta: Valorar si les instruccions de la l’activitat que la 

persona adulta ofereix són escoltades, si en la posada en comú o reflexió les 

persones del grup s’escolten activament i si en el desenvolupament de l’activitat la 

comunicació entre els membres grup és efectiva.  
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 Grau d’obtenció dels objectius: Valorar si els objectius proposats al 

principi de l’activitat s’han aconseguit i en quina mesura.   

  

Aquests indicadors seran avaluats en una escala d’estimació del 1 al 10.   

Per a finalitzar amb el qüestionari , es proposen dos aspectes més a valorar per el 

mestre/a que realitza la sessió:   

 Elements positius i dificultats de la sessió i com millorar aquests aspectes  

 Descripció subjectiva de la sessió  

 

  QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ  DE L’ACTIVITAT  

TÍTOL:                           

NIVELL:               TRIMESTRE:                  DATA:  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Grau de plaer                      

Grau de participació                     

Clima del grup                      

Grau d’obtenció dels objectius                      

 

ELEMENTS POSITIUS, DIFICULTATS I FORMES DE MILLORA  

 

 

DESCRIPCIÓ SUBJECTIVA DE LA SESSIÓ  
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5.- CONCLUSIONS 

Com hem vist al llarg del Postgrau en Intel·ligència Emocional i també en la nostra recerca per 

dur a terme aquest Programa d’Educació Emocional a l’escola (EMO), les emocions tenen una 

implicació constant en totes les activitats personals i, per tant, intervenen en tots els aspectes de 

la vida. Així doncs, podem confirmar que el tractament de les emocions afavoreix el clima 

relacional i d’aprenentatge de l’aula. Davant d’aquesta presència inqüestionable de les emocions, 

és evident que no podem deixar-les de banda ni a l’escola ni tampoc a la societat. L’educació 

emocional, entesa en la seva globalitat, és un benefici per a la persona en si mateixa, per a la 

relació de la persona amb els altres i per a la relació d’aquesta amb el món. 

Diferents motius justifiquen doncs, abordar i treballar la dimensió emocional a l’escola i en totes 

les etapes educatives. Un dels més destacats és l’efecte preventiu, que es podria tractar des del 

sistema educatiu, ja que en la nostra societat actual creixen de manera vertiginosa els casos que 

tenen relació amb la falta de control de les emocions i amb la falta de respecte, tolerància i 

empatia cap a la diversitat, ja sigui mitjançant violència domèstica, racisme, homofòbia, 

sexisme…Els mitjans de comunicació diàriament ens en mostren senyals. 

L’escola té la responsabilitat i el repte d’educar les emocions. En moments de debats polítics 

sobre els canvis educatius, és una bona ocasió per reflexionar sobre la inclusió de les habilitats 

emocionals de manera explícita en el sistema escolar i deixar que els experts puguin dur a terme 

la seva feina i no siguin decisions polítiques, sinó educatives, les que realment es valorin i es 

tinguin en compte. Per tant, l’escola i l’administració hauríem d’assumir el repte d’una 

EDUCACIÓ, en majúscules, per viure en un món millor… I creiem que queda clar que l’Educació 

Emocional és una eina imprescindible per aconseguir-ho. 

En l’àmbit formatiu, aquest treball ens ha aportat nous coneixements i noves visions sobre 

l’Educació Emocional i la seva importància per afavorir el desenvolupament personal de tots els 

infants. Tanmateix, ens ha permès descobrir i aprofundir més en un àmbit de l’educació, el qual 

hi tenim un interès especial. Així doncs, hem pogut aferrar-nos amb més intensitat a la idea que 

l’Educació Emocional  ha de ser treballada des d’edats primerenques a l’escola i al llarg de tota 

la vida, ja que les emocions estan a tot arreu. Oferint una formació de qualitat al professorat i als 

infants de les escoles aconseguirem, en un futur, educar a la societat per i amb les emocions. 

D’aquesta manera els nostres alumnes podran gestionar i sabran afrontar més gratament els 

aspectes de la vida que se’ls presenti, ja que educar emocionalment significa educar per a la 

vida. En definitiva, és una manera de prendre consciència que com a professorat cal mirar i tenir 
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en consideració a tots els infants, ja que tots tenen necessitats diferents i cal entendre’ls i 

comprendre’ls per poder ajudar-los a créixer i a tirar endavant. 

El programa EMO és el resultat d’un conjunt d’experiències, d’un procés de treball i de la presa 

d’una sèrie de decisions que configuren la seva identitat.  Per portar a terme una educació des 

de les emocions ens cal una renovació del sistema actual que ha de començar en les actituds 

personals de tots els que estem implicats en la formació de les persones en qualsevol àmbit i 

nivell educatiu. Per això és necessari que cada mestre faci un procés d’introspecció i reflexió 

personal. Educar emocionalment significa educar per a la vida i per tant, en els aprenentatges 

s’han d’integrar les emocions partint de la vida real dels alumnes.  

La nostra proposta d’Educació Emocional parteix d’un treball molt estructurat , mitjançant 

activitats puntuals i sistematitzades, i concentrades en espais molt determinats. Tenim clar, que 

d’aquesta manera no s’integren emocions i aprenentatge, i l’educació emocional es presenta com 

a complement del desenvolupament cognitiu. Com hem vist, les emocions sempre estan presents 

i interfereixen en tots els aspectes de la nostra vida. Per això voldrem arribar al plantejament 

d’integració, que és el que contempla la dimensió afectivoemocional com a eix vertebrador del 

desenvolupament integral de la persona i que per tant, educa des de i amb les emocions. Quant 

a les competències emocionals, els alumnes mostren algunes dificultats tant en les capacitats 

intrapersonals com les interpersonals, i aquestes interfereixen en les relacions socials i en 

l’aprenentatge. Les competències emocionals no són habilitats independents, sinó que 

s’interrelacionen, així a través del reconeixement de les pròpies emocions construïm habilitats 

com l’autocontrol i l’empatia i, amb l’augment de la capacitat d’autocontrol, augmentem també 

l’autoestima.  

Aquestes habilitats són indispensables a l’escola, a l’aula i a la vida per poder gestionar les 

pròpies emocions i relacionar-se amb els altres. Així doncs, l’educació ha d’incloure aquelles 

competències que es necessitaran a la vida per tal de realitzar-se satisfactòriament com a 

persona i per contribuir constructivament i positivament en el col·lectiu humà, tant des del punt 

de vista individual com social.  

Tenim clar que és molt important ser mestres reflexius. Una reflexió compartida ens permet ser 

més conscients d’allò que estem fent, ens permet tenir una millor perspectiva de la realitat, 

detectar errors i proposar accions de millora.  

Però hem de començar... Ara ens trobem davant una programació d’Educació Emocional des de 

P3 fins a 6è de primària.  Ara cal marcar-nos un pla de treball per dur-la a terme. És un programa 
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que cal posar en marxa. No en podem fer una valoració pràctica ni global, ja que només hem 

portat a terme algunes sessions molt puntuals. El que si que tenim clar és que s’ha d’engegar.    

Aquest és el nostre repte més important, per el proper curs escolar 2017/18: impulsar la posada 

en pràctica del programa dissenyat. 

Què ens proposem?  

- Dissenyar un pla d’acció encaminat a la posada en pràctica del programa 

- Presentar el nostre programa d’EE primer a l’equip directiu i posteriorment al claustre de 

professors.  

- Millorar la formació del professorat en activitats d’EE: Oferir xerrades, tallers, petits cursos... 

impartits per professionals. Valorem de manera satisfactòria la formació rebuda per la Sra. Silvia 

Olmedo de VEIE Girona, a l’equip d’Orientació, a l’equip de mestres d’Educació Infantil i Cicle 

Inicial del nostre centre.  

- Comprar contes, llibres i material relacionats amb l’EE.  

- Oferir formació i orientació a les famílies, donant visibilitat al programa d’EE amb difusió 

d’articles, formació, conferències i xerrades relacionades amb l’EE.  

- Realitzar les sessions amb els alumnes. Aquesta feina la portaran a terme els tutors d’infantil i 

primària amb la col·laboració de les  impulsores del programa EMO i l’Equip D’Orientació. 

- Fer una valoració de la posada en pràctica del programa o de les sessions portades a terme 

per tal que ens mostrin  les mancances que s’han detectat i ens ajudin a elaborar propostes de 

millora. 

De cara a cursos posteriors, ens plantegem:  

- Ampliar l’aplicació sistemàtica de l’EE a ESO i Batxillerat. Queda obert el debat a l’ESO, 

d’encarregar l’educació emocional a una persona que vulgui i estigui preparada per fer-ho pel 

cas d’aquelles tutories que no se sentin còmodes impartint aquesta matèria.  

- Fer una planificació dels continguts curriculars que integrin les emocions i els aprenentatges, 

partint de la realitat i vivències dels mateixos alumnes. Es podran utilitzar activitats i recursos en 

moments i espais concrets però caldrà entrenar-los i integrar-los en la dinàmica habitual.  

- Aconseguir la participació i la formació de tot el personal del centre (equip directiu, docents, 

monitors, personal d’administració i serveis...) en educació emocional. 
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Tot el personal del centre, juguem un paper molt important en el procés educatiu perquè servim 

d’exemple al nostre alumnat i és per això que considerem imprescindible rebre formació en la 

gestió d’emocions per poder fer ús d’aquestes competències a dins i a fora de l’aula.  

 

Per tal d’aconseguir els nostres propòsits, tenim clar que,  

- L’acció educativa en l’educació emocional ha de ser contínua i que la pràctica dels hàbits ha de 

ser constant, ja que és a través de l’experiència que s’aniran normalitzant i integrant.  

- Cal guiar i ajudar als alumnes a connectar, expressar i conduir les pròpies emocions donant-los 

recursos i practicant-los a l’aula.  

- És necessari fer comprendre als alumnes la diferència entre emoció i acció. Les emocions són 

totes acceptables, encara que n’haguem de regular la intensitat i la freqüència, mentre que els 

comportaments que se’n deriven poden ser correctes o incorrectes.  

- S’han d’aprofitar les situacions reals que s’esdevenen a l’aula per treballar les diferents 

competències emocionals, ja que des de la realitat la comprensió serà més efectiva.  

- És important fer sempre una reflexió sobre el que s’ha après per clarificar i consolidar els nous 

aprenentatges i també per motivar per continuar-ne el procés.  

 

En aquest punt, mirem enrere i veiem el camí que hem recorregut. Ha estat un llarg viatge on 

hem anat creixent i enriquint-nos de coneixement, com a persones i com a professionals. Hem 

recopilat molta informació, però sempre al voltant del mateix tema: Educació Emocional, el pilar 

en el que volem que es basi la nostra acció educativa. I ens hem perdut per el camí, una i altra 

vegada... de tant material que hi ha , de tantes eines, de tants recursos... Volíem una eina per a 

la nostra feina amb els alumnes. I l’hem elaborat. Però no ens podem quedar aquí, cal anar més 

enllà. L’escola és un bon context per realitzar una proposta pedagògica d’EE i poder obtenir 

resultats prou interessants. Cal començar a l’etapa d’Educació Infantil per crear una bona base. 

I continuar, fins al final. És una tasca que mai acaba. De creixement, d’ interioritat, de presència... 

Aquesta és la nostra proposta educativa i pedagògica. Una proposta que ha intentat tenir 

coherència, però que és susceptible de ser modificada segons la realitat del moment i el grup d’ 

alumnes i que cal ser revisada per millorar. És molt important, tenir clar què, com, quan i perquè 

hem de treballar l’EE. Tots hi hem de creure. Tots ho hem de voler.  
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En definitiva es tracta d’un treball que intenta ser una eina molt pràctica i fàcil d’utilitzar però que 

cada mestre ha de fer seva. No són receptes a seguir al peu de la lletra.  Són sessions 

estructurades i seqüenciades, però tenim clar que cada mestre, cada grup classe, cada infant... 

té la seva realitat i necessitats pròpies. Són inputs i insinuacions que els mestres hem de tenir 

en compte per crear les nostres pròpies intervencions. Tenim clar que per començar s’han de 

programar en un moment i en una hora en concret, tot i que hem de procurar que es  realitzin en 

situacions properes i contextualitzades per l’alumnat. És a dir, que són activitats i estratègies que 

s’han d’anar fent en la quotidianitat de l’escola durant el dia. Això seria el més convenient. Els 

mestres hem de recordar i hem de ser conscients que per poder educar les emocions, ho hem 

de fer des de les emocions.  

 

“Per educar cal estimar” 

Marcel·lí Champagnat (Fundador dels Germans Maristes) 
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2017), de la Universitat de Girona, Fundació UdG: Innovació i Formació.  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0031/034fc257-4463-41ab-b7f5-dd33c9982b4f/curriculum_ep.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0031/034fc257-4463-41ab-b7f5-dd33c9982b4f/curriculum_ep.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf
http://www.clijcat.cat/consell/descarregues/catalegs/Catlg-Pessigolles.pdf
http://natibergada.cat/35-contes-imprescindibles-per-treballar-les-emocions
http://natibergada.cat/curts-per-treballar-valors
http://www.eduioga.com/
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Punts extrets de la sessions del Mòdul 2. Tècniques pel desenvolupament i la millora de les 

competències emocionals en els diferents contextos. Tema 1: Tècniques per facilitar la 

consciència i la regulació emocional  impartides per la Dra. Mònica Cunill, dins el Postgrau en 

Intel·ligència Emocional (edició 2016-2017), de la Universitat de Girona, Fundació UdG: 

Innovació i Formació.  

Punts extrets de la sessions del Mòdul 2. Tècniques pel desenvolupament i la millora de les 

competències emocionals en els diferents contextos. Tema 2: Tècniques per desenvolupar 

l’autonomia emocional  impartides per la Sra. Sílvia Olmedo, dins el Postgrau en Intel·ligència 

Emocional (edició 2016-2017), de la Universitat de Girona, Fundació UdG: Innovació i Formació.  

Punts extrets de la sessions del Mòdul 2. Tècniques pel desenvolupament i la millora de les 

competències emocionals en els diferents contextos. Tema 3: Tècniques per assolir la 

competència social  impartides per el Sr. Alexandre Masset, dins el Postgrau en Intel·ligència 

Emocional (edició 2016-2017), de la Universitat de Girona, Fundació UdG: Innovació i Formació.  

Punts extrets de les sessions del Mòdul 3. Educació Emocional i Disseny de Programes. Tema 

4: Eines per el desenvolupament de la Intel·ligència emocional impartides per el Sr. Alexandre 

Masset, dins el Postgrau en Intel·ligència Emocional (edició 2016-2017), de la Universitat de 

Girona, Fundació UdG: Innovació i Formació.  

 

MATERIAL PER IMPRIMIR 

https://www.educaixa.com/ca/-/dibujos-de-emociones 

http://mandalas.dibujos.net/ 

 

  

https://www.educaixa.com/ca/-/dibujos-de-emociones
http://mandalas.dibujos.net/
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ANNEXES: 

Per tal de poder mostrar la magnitud de la nostra proposta ens hem vist obligades a presentar 

uns annexes molt complerts. Aquí us en presentem l´índex. 

ANNEX 1   Marc teòric      1 

ANNEX 2   Eix emocional: etapa infantil i primària  13 

ANNEX 3   Estratègies metodològiques   23 

ANNEX 4   Sessions       28 

ANNEX 5   Materials      208 


