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Abstract 
 
The project was born out of the need to reinforce emotional work within a 

classroom setting. The children are constantly surrounded by immediacy and 

manufactured desires due to the type of society that we live in. We need to 

have everything right now. This immediacy generates a disconnection 

between all the inputs that we receive and what we actually feel and want. 

With this emotional education project we want to take a moment, so we can 

stop, take a breathe. Close our eyes and connect with ourselves. 

We want to cultivate a safe space where we can talk about what we feel, 

recognize our emotions and demonstrate that what we feel is healthy and 

normal. 

It’s important that the children learn to manage their emotions. And this is why 

we have created this project that runs through infant and primary education. 

Little by little we will introduce the children to their interior world.    
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“Tenim dues ments, una que pensa i un altre que sent” 
Daniel Goleman 
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Introducció 

La intel·ligència emocional és l’habilitat per prendre consciència de les 

pròpies emocions i les de les altres persones i la capacitat de regular-les. 

Consciència i regulació emocional deuen considerar-se competències 

bàsiques per al desenvolupament integral de la persona, ja que les persones 

que les han adquirit estaran en les millors condicions per afrontar els reptes 

que els plantegi la vida.    

 

Des dels estudis de Carl Rogers als anys 40, passant per Daniel Goleman al 

1996 i Rafael Bisquerra als 2000 reforcen que la noció d’intel·ligència 

emocional i la idea d’expressar i conèixer adequadament les emocions són 

punts necessaris i beneficiosos per a les persones. Aquest projecte és un 

treball d’educació emocional, per ajudar a formar persones més sanes, 

capaces de fer front als seus problemes per si mateixes i ser capaços 

d’analitzar els successos de la seva vida.  

 

El projecte Connecta’t neix de la necessitat de reforçar el treball emocional 

dins les aules. Els nens i nenes d’ara estan rodejats d’immediatesa i 

necessitats generades pel tipus de societat en el que vivim, ho necessiten tot 

i en aquest moment. Aquesta immediatesa genera una desconnexió entre 

tots els inputs que reben i el que senten i desitgen realment. Amb aquest 

projecte d’educació emocional volem aconseguir un moment on poder parar, 

agafar aire, tancar els ulls i poder connectar amb el jo interior. Generem un 

espai segur on poder parlar d’allò que senten, poder posar nom a les 

emocions que porten dins, mostrar que totes les emocions son sanes i 

normals. És important que els alumnes aprenguin a gestionar les emocions, 

per això creem un projecte que creix, des d’infantil fins a primària, on poc a 

poc ens endinsem dins el seu mon més interior. 

 
 

La infància és probablement, la millor època de la vida per sembrar l’essència 

de l’educació emocional i per treballar aquest aspecte al nostre ésser.   
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Objectius 

o Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions. 

o Identificar les emocions dels altres. 

o Denominar les emocions correctament. 

o Desenvolupar l’habilitat per regular les pròpies emocions. 

Connecta’t 

El nom d’aquest projecte plasma el seu esperit, les emocions viuen tant al cor 

com al nostre cervell i el nostre objectiu és connectar-les entre si i amb 

nosaltres. A més de connectar amb tot allò que ens envolta, companys, 

amics, mestres, família, entorn... 

 

D’on sorgeix 

Des de fa uns anys venim observant com els alumnes de l’escola demanen 

una atenció, a nivell emocional, molt més elevada que abans. Ens trobem 

amb infants neguitosos, moguts i amb poca capacitat per gestionar conflictes. 

 

Volem fugir de la societat líquida1 en la que actualment estem submergits, 

una societat que es troba en canvi constant que genera inestabilitat a tota la 

població. Dins un context escolar podem suplir aquesta inestabilitat generada 

presentant moments i espais de calma on els infants puguin aturar-se i 

prendre consciència d’allà on són i cap a on volen anar. 

 

Per aquesta raó es planteja iniciar un treball a nivell emocional al llarg de les 

etapes d’educació infantil i primària, proporcionant als alumnes una atenció 

emocional més específica. Es vol aconseguir un treball d’aprofundiment, on 

els infants adquireixin un millor coneixement de les seves emocions, aprenent 

a anomenar-les, seguint un procés per a aconseguir identificar-les segons 

cada ocasió i poder gestionar conflictes de forma positiva. 

 

                                                        
1 Bauman, Z. (2007) Els reptes de l’educació en la modernitat líquida. Editorial: Arcàdia. Barcelona 
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Equilibrar l’estat emocional comportarà un estat de seguretat i calma que 

aportarà beneficis a l’educació formal. Si estic bé amb mi mateix i amb allò 

que m’envolta podré aprendre tot el que em proposi.  

 

Com s’estructura 

Dins del projecte Connecta’t en distingim tres etapes:  

o Connecto on presentem cada emoció: la descrivim, pensem una 

definició, parlem sobre ella... 

o Em connecto on treballem l’autoconeixement de l’emoció, què sento jo 

quan..., com actuo, què puc fer per controlar...  

o Ens connectem on treballem l’empatia, com puc ajudar als altres a 

afrontar les seves  emocions, què senten els altres si jo actuo de 

determinada forma, què sento jo quan els altres actuen... 

 

Distribució de les tres etapes diferenciades: 

 

 

Comencem a i3 amb els fonaments del projecte, connectar amb les 

emocions, identificar les emocions bàsiques, saber quin nom tenen, com es 

poden definir. I4 seguim ampliant els fonaments i treballem la fase més 

interior de cadascú, com entenem les emocions de forma individual, com ens 

afecten, és el moment de discutir sobre allò que sentim en determinades 

situacions i com ens agrada actuar en diferents moments. Finalment, a i5 és 

moment de connectar amb aquells que ens envolten, aprendre que és 

l’empatia i com podem gestionar conflictes de forma positiva.  

 

I5, Ens 
connectem

I4, Em connecto

I3, Connecto
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A primària, en canvi, es treballaran les tres fases amb cadascuna de les 

emocions. És en aquesta etapa on el nom del projecte pren encara més 

sentit, ja que es genera un treball globalitzat que permet prendre consciència 

de cada emoció en una visió més amplia i alhora detallada en cada fase, 

connectant cada etapa amb l’emoció, el jo interior i el seu context.  

 

Un projecte d’aula 

Apostem per un treball de les emocions flexible i sense horaris. L’educació 

emocional és desenvolupa al llarg de tota l’etapa escolar i dins l’aula trobem 

un espai ideal per dur-lo a terme.  

Creiem que l’aula ha de ser una zona de confort pels infants, un espai on 

expressar-se i compartir les seves vivències de forma lliure i sense ser jutjats. 

Per poder anar cap aquesta direcció trenquem amb els horaris establerts i 

fem que Connecta’t esdevingui un projecte d’aula amb el qual poder treballar 

de manera transversal i posant els nens i nenes com a centre del seu propi 

aprenentatge emocional.  

Aquesta llibertat i flexibilitat a l’hora de treballar les emocions fa que aquest 

projecte sigui fàcilment aplicable a totes les escoles maristes. 

El gran ventall d’activitats proposades estan relacionades amb les 

intel·ligències múltiples per tal de reforçar aquesta idea de treball globalitzat i 

personalitzat per poder arribar a tots els alumnes i millorar així les seves 

capacitats. 

Em 
connecto

Ens 
connectem

Connecto
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Proposem crear espais dins les aules o als passadissos destinats a ser llocs 

on els alumnes puguin anar a relaxar-se, on puguin trobar els materials, 

llibres i activitats fetes en el projecte. Un racó de les emocions, de la calma i 

d’interioritat.  

 

Un projecte d’escola 

El projecte connecta’t no tindria sentit sense la implicació de tota la comunitat 

educativa. Apostem per un treball emocional a nivell d’escola que es 

complementi amb altres projectes que ja estan engegats, com són la 

interioritat, el treball en valors i la Pastoral.   

Per poder treballar entorn les emocions és imprescindible que els alumnes 

estiguin motivats i vulguin participar de les propostes, la fase Em connecto 

anirà molt lligada a la interioritat per treballar el jo interior de cadascú.  

La fase Ens connectem va molt lligada a les propostes de Pastoral de 

l’escola, amb treballs de solidaritat, col·laboracions i respecte pels altres. 

 

La suma del projecte Connecta’t amb les activitats d’interioritat i les propostes 

de Pastoral de l’escola fan que el treball d’educació emocional prengui sentit i 

realment ajudi al creixement i desenvolupament de l’infant cap a la vida 

adulta, proporcionant recursos i estratègies per poder afrontar els reptes que 

els planteja la vida quotidiana. 
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Metodologia 

Educació infantil 

Com ja em explicat en el punt anterior, a cada nivell treballarem una de les 

parts de Connecta’t. Durant el primer curs d’educació infantil, I3 començarà 

amb el treball de Connecto amb les emocions, seguirem amb Em connecto a 

i4 i acabarem el cicle d’infantil amb un treball d’empatia dins del Ens 

connectem. Un bon moment per encabir aquestes propostes és dins 

d’expressió a i3 i descoberta d’un mateix a i4 i i5. 

 

A infantil el treball està centrat en les emocions bàsiques: alegria, tristesa, ira 

i por.  

 

Les activitats es duran a terme dins l’aula o en algun espai adient per les 

sessions, que prèviament es prepararà, per tal de crear un clima de calma i 

caliu. Totes les sessions presentaran un mateix patró per facilitar als alumnes 

entrar en aquest espai de seguretat i confiança: 

o Inici: moment per aturar-se, tancar els ulls, respirar i prendre 

consciència d’un mateix. Normalment es seguirà el mateix ritus entorn 

la respiració i aconseguir així una rutina. 

o Desenvolupament de la sessió: temps per dur a terme l’activitat 

proposada de cada emoció. 

o Tancament o tornada a la calma: Per finalitzar la sessió proposarem 

un moment de calma amb música relaxant i massatges.  

 

I3, Connecto les emocions amb el monstre de colors.2 

Per presentar les emocions de forma senzilla als alumnes de tres anys, 

prendrem com a referència el conte de El monstre de Colors3 d’Anna Llenas.  

Crearem un fil conductor que anirà enllaçant totes les emocions bàsiques que 

es treballaran al llarg del curs, per fer-ho més visual, utilitzarem sempre el 

conte, el nino del monstre i els pots de les emocions. 

 

                                                        
2 Consultar a l’annex, pàgines 3 -18 exemples d’activitats. 
3 Llenas, A. (2012) El monstre de Colors. Editorial Flamboyant. Barcelona. 
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Cadascuna de les emocions es treballaran per mitjà de diferents 

intel·ligències múltiples: 

- Intel·ligència lingüística, intrapersonal i interpersonal: La primera 

sessió de cada emoció serà moment per parlar, exposar situacions 

viscudes i llegir contes. 

- Intel·ligència visual-espacial: En la segona sessió plasmarem com 

veuen les emocions. Es proposaran activitats plàstiques de dibuix, 

pintura, collages... 

- Intel·ligència cineticocorporal, musical, intrapersonal:  En la sessió de 

tancament es presentaran activitats de ball, moviment i expressió 

corporal. 

 

I4, em connecto amb les capses de les emocions.4 

En aquest nivell el fil conductor es durà a terme amb les capses de les 

emocions.  

A l’inici de cada sessió es presentarà una capsa amb objectes relacionats 

amb l’emoció que es vulgui treballar. L’objectiu principal d’aquestes sessions 

serà que els infants identifiquin què és el que cada emoció els provoca i com 

es senten en determinades situacions.  

Totes les emocions constaran de tres sessions per tal de treballar cada 

objecte per separat i veure diferents perspectives.  

 

I5, ens connectem amb l’eriçó de l’empatia.5 

L’últim nivell d’infantil servirà per connectar amb l’entorn més proper i 

conèixer en que consisteix l’empatia. Per poder fer-ho presentarem als infants 

l’eriçó Pere.  

Aquest personatge els explicarà petites històries sobre conflictes que li van 

sorgint i els demanarà ajuda per arribar a una solució. L’Eriçó Pere ajudarà a 

introduir un treball d’empatia en forma de joc i de manera molt engrescadora.  

 

                                                        
4 Consultar a l’annex, pàgines 19 - 21 exemples d’activitats. 
5 Consultar a l’annex, pàgines 22 - 24 exemples d’activitats. 
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Educació primària 

A primària el treball a cada cicle serà més ampli i es treballarà cada emoció 

des de les tres fases: Connecto, Em connecto i Ens connectem. 

 

Marcs de referència 

Per tal de distribuir les emocions hem pres com a referència el projecte de 

Punset i Bisquerra (2017) L’univers de les emocions6. Aquest projecte pretén 

oferir una representació gràfica de les emocions humanes, distribuint les 

emocions com si fossin un univers en que les bàsiques son la part central, 

totes connectades entre si i, a més, es relacionen amb la resta de les 

emocions com a satèl·lits. Per tant, aquesta visió de l’univers ens ajudarà a 

entendre d’on sorgeix cada emoció i com es relacionen.  

Un altre recurs que sovint utilitzarem és el llibre Emocionari7. Tenim present 

que els infants necessiten conèixer les definicions de cada emoció per poder 

entendre allò del que es parla a les sessions i tenir un diccionari d’emocions 

ajudarà molt en la fase de Connecto.  

 

Desenvolupament de les sessions8 

El treball de connecta’t està pensat per fer en hores de tutoria i expressió. 

Però hi ha activitats de tot tipus, on el mestre pot escollir la franja horària que 

millor li vingui per treballar-ho.  

Com ja hem dit anteriorment proposem crear un racó de les emocions dins 

l’aula on estigui ambientat amb el títol del projecte, material relaxant per 

treballar la interioritat i la relaxació, espai on poder anar penjant el resultat 

d’algunes activitats, el llibre de l’Emocionari d’altres contes relacionats amb 

les emocions treballades.   

 

Hi ha diferents propostes pensades per fer-les a casa. D’aquesta manera 

involucrem a les famílies en el projecte i tenen una estona per parlar amb els 

seus fills del que senten i per què ho senten de manera recíproca.  

 

                                                        
6 Punset, E. Bisquerra, R. (2017) El Universo de las emociones. http://universodeemociones.com/  
7 Nuñez Pereira, C. 2013. Emocionari, digues el que sents. Editorial: Palabras Aladas. 
8 Consultar a l’annex, a parir de la pàgina 25, per veure una mostra d’exemples d’activitats. 

http://universodeemociones.com/
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Cada emoció la trobem desglossada en tres fases (connecto, em connecto i 

ens connectem) on es pot veure l’explicació de les activitats de cada emoció i 

en quin univers la situem per així ajudar-nos a relacionar-les.  

 

o A la fase de Connecto proposarem activitats diferents (músiques, 

imatges, vídeos, obres d’art...) per esbrinar quina emoció creuen que 

treballaran. Aquesta manera de presentar-la creiem que serà 

motivadora pels infants. Un cop descobrim l’emoció que treballarem, 

cercarem què és aquella emoció, buscarem la definició al nostre llibre 

de l’emocionari i la penjarem al nostre racó de les emocions. 

o Un cop ja coneixem a fons l’emoció passarem a treballar les propostes 

de la fase Em connecto on les activitats estan destinades a expressar 

el que ells senten de diferents maneres (artística, verbalment, amb 

fotografies, escrivint...) 

o Per concloure amb el treball de cada emoció realitzarem les activitats 

de l’apartat Ens connectem. Propostes pensades pel treball grupal, per 

gestionar com podem ajudar-nos entre nosaltres i treballar l’empatia.  

 

Abans de començar el projecte amb els alumnes, realitzarem una sessió de 

tutoria amb una dinàmica de presentació9.  

 

Evolució de les activitats al llarg de primària: 

 

 

 

                                                        
9 Consultar página 25 de l’annex. 

cicle inicial: 
emocions 
bàsiques i 

introducció a 
noves emocions.

cicle mitjà:

interacció i 
relació entre  
emocions.

cicle superior:

aprofundiment 
de les 

emocions.
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Difusió del projecte 

Presentació al claustre 

Com ja s’ha comentat en altres punts, el projecte Connecta’t és un projecte 

d’escola, així doncs, proposem presentar el projecte al claustre amb una 

activitat pràctica que seguirà la mateixa dinàmica de les sessions que es 

duran a terme amb els alumnes. Una bona forma de viure a la seva pròpia 

pell la sensació de treballar i connectar les pròpies emocions.  

Per fer-ho, realitzarem la mateixa activitat de presentació10  que faran els 

alumnes de primària abans de començar el projecte. Canviarem les 

situacions per fer-les més properes als adults (discussions amb els fills, 

esmorzar relaxant, sopar amb els amics, anar a comprar, viatge de feina, fer 

programacions, anar de camí a la feina...) 

 

Famílies 

Família-Escola tenen un objectiu comú: l’èxit educatiu dels infants. Per 

aconseguir-ho i contribuir al seu desenvolupament personal creiem que 

també són una part important del projecte. Així doncs, farem partícips a les 

famílies en molts moments des de diferents vies: 

o Col·laboració en algunes activitats.11  

o Exposicions de les feines fetes: Crearem un espai a l’escola per 

anar afegint treballs o fotografies de les activitats que s’aniran 

desenvolupant al llarg del curs per tal que les famílies tinguin un 

seguiment de la tasca feta. 

o Web Connecta’t: A la web les famílies podran veure la 

justificació del projecte, com està estructurat i bibliografia 

relacionada amb l’educació emocional  com poden ser articles, 

llibres, contes, etc. A més, l’anirem actualitzant conforme anem 

treballant les diferents fases del projecte.  

 

 

                                                        
10 Consultar página 25 de l’annex. 
11 Consultar pagines 39, 43, 52 i 53 de l’annex. 
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