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Resum:
En el Treball Final de Grau(TFG) exposat en les següents pàgines em proposo analitzar el
treball de l’Educació Emocional(EE) en les escoles d’Osona central. Per fer-ho, aquest
document s’estructura en dos blocs; el marc teòric i el marc pràctic. Per una banda, el marc
teòric inclou la recerca conceptual sintetitzada a partir d’informació sobre diferents
concepcions del concepte d’intel·ligència i l’evolució de les teories que s’han formulat al llarg
dels anys i que han influït en la visió múltiple de la intel·ligència. Posteriorment, aquest bloc de
continguts també inclou informació sobre com influeix el funcionament neurològic del cervell
en la IE i sobre el significat de l’emoció. A més, també faig referència al treball de l’EE a l’aula i
al marc normatiu de l’EE i les seves competències. Per últim, en aquest bloc esmento què
comporta l’analfabetisme emocional. Per altra banda, el marc pràctic inclou la recerca pràctica
portada a terme a set escoles d’Osona central. En aquest segon bloc especifico la metodologia
utilitzada per a portar a terme la recerca, defineixo diversos programes d’ensenyament de l’EE,
porto a terme el disseny de la investigació i l’estudi del treball de l’EE dins el territori concret a
partir de l’anàlisi del context i faig una comparativa entre les set escoles a partir de les dades
extretes de la recerca. Finalment, el treball conclou amb les conclusions de la investigació i les
conclusions generals del treball i les referències bibliogràfiques utilitzades.
Paraules clau: Educació Emocional, Intel·ligència Emocional, emocions, relacions socials,
sentiments, conflictes.

Abstract:
In the TFG carried out in the following pages I try to analyze the Emotional Education (EE) work
in schools from the centre of Osona. To do it, this paper is divided into two sections; the
theoretical framework and the practical application. On the one hand, the theoretical
framework includes conceptual search synthesized based on different conceptions about the
intelligence concept and the evolution of theories that have been formulated over the years
and have influenced the multiple intelligences vision. Later, this section also includes
information on how the neurological functioning of the brain affects in the IE and on the
emotion meaning. In addition, I also refer to the EE work in the class and the regulatory
framework of the EE and its key competences. Finally, in this section I mention what emotional
illiteracy consist on. On the other hand, the practical application includes the practice research
carried out in seven schools of the centre of Osona. In this second section the methodology
used to carry on the research, I define different educational programs of EE, I carry out the
research design and the study of EE within the specific territory from the analysis of the
context and I compare the seven schools with the data collected from the research. Finally, the
paper involves conclusions of the investigation and the general conclusions of my project and
the bibliography.
Keywords: Emotional Education, Emotional Intelligence, emotions, social relationships,
feelings, arguments.
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1. Introducció
El treball que es presenta a continuació és un Treball de Final de Grau (TFG) realitzat pel Grau
en Mestra d’Educació Primària de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic
– UCC).
Inicialment, l’objectiu principal que em vaig plantejar en el primer esbós de proposta del TFG al
juny del 2014 va ser analitzar i observar quines accions fan en una escola concreta per millorar
la convivència dels alumnes, per tal de connectar el treball de la Intel·ligència Emocional (IE)
amb les actuacions que fan (o que no fan) des de l’escola per fomentar aquest contingut.
Aquest anàlisi em vaig proposar fer-lo mitjançant l’observació a l’aula, sintetitzant la
informació extreta a través d’un diari de camp. També volia analitzar la documentació del
centre en concret per concretar si hi havia informació sobre el treball de l’Educació Emocional
(EE). A més, d’analitzar les percepcions dels mestres i famílies de l’escola sobre el treball de
l’EE a les aules a partir d’entrevistes.
Aquesta proposta incloïa un anàlisi molt profund del treball de l’EE en una escola concreta i,
per tant, molt ampli. Per aquesta raó, juntament amb la meva tutora de la Universitat, vam
decidir formular una nova proposta per tal d’acotar la recerca i formular una pregunta marc
més concreta. Aquesta segona proposta es definia en analitzar el treball de l’EE en les escoles
d’un territori concret, Manlleu. Ens vam decidir per aquesta població perquè és la meva ciutat
natal i perquè, tot i ser una ciutat, és petita i hi ha força varietat d’escoles d’infantil i primària
amb identitats i tipologies diverses. Per a portar a terme aquesta proposta vam enviar
enquestes online a totes les escoles de Manlleu i vam fer diverses trucades telefòniques. Vam
enviar les enquestes amb l’objectiu que les respongués el/la coordinador/a d’educació infantil
i el/la coordinador/a d’educació primària de cada escola. Tot i així, finalment vam haver de
desestimar aquesta segona proposta perquè de les cinc escoles del municipi només dues van
contestar l’enquesta que els hi vam fer arribar.
Finalment, vam plantejar una tercera proposta encaminada a analitzar si les escoles d’Osona
treballen l’EE de manera programada i sistematitzada. En aquesta proposta vam utilitzar les
enquestes de les dues escoles de Manlleu que ja teníem i vam enviar més enquestes a escoles
de Gurb, Sant Vicenç de Torelló, Torelló i Vic. Ens vam decidir per aquestes poblacions perquè
són poblacions amb característiques molt diferents pel que fa a la seva extensió, el nombre
d’habitants, la tipologia de població, etc. A més, vam pensar que al escollir poblacions
properes i escoles que ens són familiars ens seria més fàcil aconseguir la informació relativa al
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treball. Tot i que també ens va ser costós aconseguir les enquestes, finalment va ser possible.
Tot i així, de moltes de les escoles analitzades només vam rebre una enquesta i, la gran
majoria, respostes per docents d’educació infantil.
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2. Justificació
Penso que cada vegada hi ha més preocupació per a la millora de l’EE a les escoles. Durant la
infantesa és essencial desenvolupar una bona autoestima, així com empatitzar amb les altres
persones i establir-hi relacions positives. Tot això contribueix a un desenvolupament equilibrat
dels infants. L’educació de les emocions durant l’etapa d’Infantil i Primària permet
l’aprofundiment sobre la importància que té el coneixement, la regulació i l’expressió de les
emocions en contextos educatius. És per això que considero que un programa que treballi
l’educació de les emocions pot millorar les relacions dels alumnes amb els iguals i amb la
família, disminuir conductes agressives i incrementar el seu rendiment escolar.
L’objectiu principal d’aquest Treball de Final de Grau (TFG) és analitzar si es porten a terme
programes d’EE en una mostra d’escoles d’Osona central. Per tal de portar a terme aquest
procés em plantejo el següent interrogant:


Diferents escoles d’Osona treballen l’EE de manera programa i sistemàtica als nivells
d’Educació Infantil i Primària?

Per tal de respondre aquesta pregunta marc, m’he plantejat altres subpreguntes en relació a
cada escola analitzada:
o

Es treballa l’EE dins el centre?

o

Hi ha un projecte d’EE definit?

o

Quin és l’objectiu principal del programa o de les sessions d’EE?

o

El treball de l’EE es basa en algun autor/a o metodologia concreta? En cas afirmatiu
quin/a?

o

Com s’estructuren les sessions d’EE? (inicialment es basen en el reconeixement dels
propis sentiments i emocions i els dels altres, es fa algun tipus d’activitat motriu, es fan
dinàmiques per millorar la convivència dins l’aula, etc.)

o

En quins nivells es treballa l’EE? (Educació Infantil, Educació Primària, ambdós, cap)

o

Tenint en compte la resposta a la pregunta anterior, en cs que no es treballi l’EE en
tots els nivells, per quin motiu no es treballa? Es té intenció de fer-ho en un futur?

o

Com s’inclou l’EE dins el centre? (es treballa com una assignatura més dins l’horari
establert, els mestres treballen l’EE en les sessions d’altres matèries, altres)

o

Aproximadament, quantes hores setmanals es dediquen al treball de l’EE? (de 0 a 2h.,
de 2 a 4h., de 4 a 6h., més de 6h., un altre horari)

o

Quins mestres s’encarreguen de treballar l’EE dins el centre?
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o

Els mestres que treballen l’EE al centre han portat a terme algun tipus de formació
addicional?

o

Les agressions i situacions violentes són un problema que es sol presentar al centre?

o

El treball de l’EE ajuda a reduir o prevenir problemes de conducta en els alumnes?

o

Quins tipus de millores observen en la conducta dels alumnes amb el treball de l’EE?

o

El treball de l’EE és necessari en totes les escoles?

Aquestes subpreguntes em permetran conèixer la manera com les escoles analitzades
treballen, o no, l’EE i establir unes conclusions per a respondre la pregunta marc.
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3. Marc teòric

“La intel·ligència emocional és una manera d’interactuar amb el món que té molt en compte
els sentiments i engloba habilitats com ara el control dels impulsos, l’autoconsciència, la
motivació, l’entusiasme, la perseverança, l’empatia, l’agilitat mental, etcètera. Aquestes
habilitats configuren trets de caràcter com l’autodisciplina, la compassió o l’altruisme, que són
indispensables per a una bona i creativa adaptació social”.
Daniel Goleman, Intel·ligència Emocional.
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3.1.

Evolució del concepte d’intel·ligència

Tradicionalment, la intel·ligència s’entenia com una facultat mental única i avaluable a través
del Test de Coeficient Intel·lectual (QI). Aquesta concepció ha anat evolucionat al llarg dels
anys i, tenint en compte concepcions més actuals, podríem definir la intel·ligència com la
capacitat de resoldre problemes, ja siguin teòrics o pràctics, de manera original. Per fer-ho és
necessari tenir la facultat de comprendre els conceptes i les seves realitats abstractes, cosa
que sembla exclusiva dels éssers humans. Hi ha problemes de molts tipus i la capacitat de
resoldre un tipus de problemes determinat no implica saber resoldre un altre tipus de
problemes (Viladot, 2009).

A continuació trobareu un breu repàs històric sobre l’evolució del concepte d’intel·ligència a
partir d’alguns dels autors que van resultar rellevants en aquesta evolució.

La investigació sobre la intel·ligència probablement es va iniciar amb els estudis del clínic Paul
Broca (1824–1880) que estava interessant en mesurar el crani humà i les seves
característiques i va descobrir el síndrome conegut com afàsia. L’afàsia és la incapacitat de
parlar encara que les cordes vocals estiguin intactes. A més, també va localitzar el punt
anatòmic en el qual es formava aquest símptoma, avui en dia conegut com l’àrea de Broca, i el
va situar a l’hemisferi esquerre. La importància d’aquest descobriment en l’evolució del
concepte d’intel·ligència rau en el descobriment de la localització de l’àrea del llenguatge al
cervell.

També podem distingir Francis Galton (1822-1911) que, amb influència de Darwin, va fer
investigacions sobre els gens. Galton va ser el primer en fer servir l’estadística en les seves
observacions en l’àmbit de la psicologia. A partir d’aquestes observacions va mesurar la
intel·ligència de moltes persones arreu d’Europa i en va fer la mitjana aplicant la Campana de
Gauss. A partir d’aquesta mitjana va establir que la majoria de les persones estan en el centre i
als voltants, però d’altres es troben molt per sota o molt per sobre de la mitja. Per Galton el
factor més important de la intel·ligència era el genètic, molt més que el factor ambiental.
D’aquesta manera, pensava que la pròpia naturalesa o el conjunt de dotacions innates d’un
individu era el factor determinant de l’èxit en tots els aspectes de la vida.
A més, Galton va proposar una tècnica coneguda com el mètode biomètric per mesurar la
intel·ligència. Aquest mètode consisteix en avaluar algunes característiques físiques com la
força amb la que s’estreny un puny, la circumferència del crani i el temps de reacció davant
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dels reflexes. Avui en dia aquest mètode ha perdut rellevància però, tot i així, encara s’utilitza
en alguns camps com la biologia, les investigacions sobre exercitació física i la psicologia
fisiològica.

Wilhem Wundt (1832-1920), professor de medicina i fisiologia de la Universitat alamana de
Leipzig, va estudiar els processos mentals a partir de la introspecció. Wundt va crear el primer
laboratori científic de psicologia al 1879. Va ser a partir d’aquest moment quan va aparèixer la
Psicologia Científica. Els estudis de Wundt van permetre descriure el temps de reacció, és a dir,
el temps que tarda l’organisme en reaccionar davant un determinat estímul. A més, també va
descobrir les primeres localitzacions cerebrals i sorgeix la idea de malalties mentals com
malalties del cervell. Així doncs, va ser rellevant pel que fa a l’estudi de com les associacions de
sensacions i idees simples originen les idees més complexes.

El psicòleg Alfred Binet (1857-1911) va fer el primer qüestionari per mesurar la intel·ligència a
través d’una demanada del Govern francès amb l’objectiu d’identificar als alumnes que podien
seguir una escolaritat ordinària. Aquestes proves les va passar a alumnes entre 3 i 15 anys i les
va anomenar Proves d’Intel·ligència.
Binet va comprovar que no era possible avaluar la intel·ligència basant-se en el mètode
biomètric de Galton, és a dir, mesurant els atributs físics dels alumnes. Així doncs, va formular
un nou test tenint en compte tasques de comprensió, domini del vocabulari o capacitat
aritmètica entre d’altres aspectes.
A més, a partir d’aquest estudi va introduir el concepte d’edat mental, o la capacitat promig
que hauria de tenir una persona en relació a la seva edat. Més tard, va utilitzar un criteri
estadístic per mesurar la intel·ligència i el va anomenar Quocient d’Intel·ligència (QI), que es
calcula dividint l’edat mental entre l’edat cronològica i multiplicant per cent.

Tot i així, el concepte de Quocient Intel·lectual va ser elaborat per Stern (1912) amb l’objectiu
d’ajustar el concepte d’edat mental establert per Binet. De la mateixa manera que el test
realitzat per Binet, el concepte de Quocient Intel·lectual pretenia mesurar quins alumnes
tindrien més èxit en el seu rendiment escolar. D’aquesta manera es va unir el concepte
d’intel·ligència al concepte d’èxit escolar, en un moment en el qual es començava a portar a
terme una política d’escolarització de la població en els països més avançats.
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El terme de Coeficient Intel·lectual (QI) es va acabar de popularitzar amb l’aplicació que en va
fer Lewis Terman (1916), psicòleg de Stanford. Terman va aplicar de manera massiva aquest
test durant la Primera Guerra Mundial i va classificar a dos milions d’homes nord-americans.
Aquest fet va conduir durant molt de temps a allò que Fardner denomina “el pensament QI”,
un pensament segons el qual la intel·ligència és una dada innata, és a dir, les persones són
intel·ligents o no ho són i no es pot fer gaire res per canviar-ho.
Spearman (1863-1945) i Thurstone (1887-1955) van aplicar l’anàlisi factorial a l’estudi de la
intel·ligència. Thurstone a partir del factor g va extreure set habilitats mentals primàries:
1. Comprensió verbal
2. Fluïdesa verbal
3. Capacitat pel càlcul
4. Rapidesa perceptiva
5. Representació espacial
6. Memòria
7. Raonament inductiu
Aquestes set habilitats es poden considerar un antecedent remot de les Intel·ligències
Múltiples de Gardner (1983).

De la mateixa manera que les set habilitats mentals de Thurstone, l’estudi de Guilford (1950)
també es pot considerar un segon antecedent de les Intel·ligències Múltiples ja que els seus
treballs sobre estructura de la intel·ligència van obrir la porta a l’estudi de la creativitat i el
pensament divergent.

Un altre descobriment rellevant en el camp de la intel·ligència rau en les investigacions de
David Wechsler. El psicòleg romanès va crear l’escala Wechsler Scale Intelligenece of Childrens
(WISC) per avaluar la capacitat intel·lectual de nens de 6 a 16 anys. Per portar a terme aquesta
avaluació estableix la classificació de la Intel·ligència mitjançant com a mesura d’aquesta la
Campana de Gauss, formada per la distribució dels valors possibles dins el grup d’edat del
subjecte, amb un valor central (intel·ligència mitja) de 100 i una desviació estàndard de 15. Els
valors que es troben per sobre de 100 estan per sobre la mitjana; els valors que es troben per
sota de 100 estan per sota la mitjana.
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Figura 1. Puntuacions de Q.I.

A més, també estableix una classificació de la Discapacitat Intel·lectual (Retard Mental):
Classificació

QI

Profunda

Fins a 24

Severa

25 a 39

Moderada

40 a 54

Lleu

55 a 69

Wechsler va incorporar canvis importants en la concepció i sobretot en la mesura del QI.
Considerava que la intel·ligència no era simplement la suma d’habilitats implicades, sinó la
configuració o forma de combinar-se entre elles. A més, va considerar importants la motivació
i els incentius pel desenvolupament cognitiu.

Altres models anteriors s’han proposat descriure el constructe de la intel·ligència i els seus
factors. Alguns d’aquest models són propis de l’enfocament factorial-analític (monistes i
pluralistes), les teories de l’aprenentatge, la teoria del processament de la informació i la
teoria del desenvolupament cognitiu.

Un exemple d’un d’aquest models és el psicòleg nordamericà Sternberg que al 1987 elabora la
teoria triàrquica fent una distinció entre diferents tipus d’intel·ligències (Serrano, 2012).
Aquesta teoria sosté que per entendre la intel·ligència és necessari entendre la seva relació
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amb tres aspectes: el món exterior de l’individu, el món interior de l’individu i l’experiència
que serveix de mediadora entre el món exterior i interior de l’individu. L’objectiu principal de
la teoria d’Sternberg és entendre la resta de teories de la intel·ligència com a subdivisions
d’una teoria més completa.
Els components de la teoria triàrquica són:
1. La subteoria analítica o componencial. La ment està composta per diversos elements:
metacomponents (processos executius per la planificació, control i avaluació de solucions a
problemes a la presa de decisions), components d’execució o de rendiment (processos que
porten a terme les accions que els metacomponents indiquen) i components d’adquisició de
coneixements (són responsables de l’obtenció de noves dades, cosa que implica cercar i
seleccionar nova informació).
Aquests components interaccionen els uns amb els altres i depenen els uns dels altres. La
resolució de problemes depèn de la bona relació entre aquests tres components.
2. Sintètica o experiencial: «insight» (habilitat per mediar amb la novetat) i la habilitat per
automatitzar la informació. És a dir, fa referència al fet d’utilitzar experiències prèvies per a la
resolució afectiva de nous problemes. Segons Sternberg, quan ens enfrontem a un problema,
primerament avaluem si es tracta d’una experiència nova o si és un problema que ja hem
resolt abans. Enfrontar-nos a un problema nou requereix una major concentració i esforç per
resoldre’l. En canvi, el fet d’enfrontar-nos a un problema específic en repetides ocasions
provoca l’automatització de la seva resolució i això no requereix tant d’esforç i concentració.
3. Pràctica o contextual: Es basa en la capacitat humana d’adaptació a l’entorn. En aquest
procés intervenen tres mecanismes: l’adaptació, que és la capacitat de l’ésser humà
d’acomodar-se al seu entorn; la configuració al medi, que és la capacitat humana de canviar el
seu entorn en benefici propi i la selecció, que es tracta de la capacitat humana que permet
distingir quin dels processos anteriors és la millor opció tenint en compte les circumstàncies en
les quals es troba.
El primer component de la teoria triàrquica és el que se sol avaluar en els test de medició de la
intel·ligència. Les persones que destaquen positivament en aquestes àrees són les que es
denominen “persones intel·ligents”. El segon i el tercer component, generalment, no s’avaluen
en els tests d’intel·ligència. Aquest fet, posa de manifest que Sternberg no creia en una única
intel·ligència sinó que tenia en compte diversos tipus d’intel·ligències.
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De la mateixa manera que Sternberg, Howard Gardner concep també la intel·ligència de forma
global. Gardner és un dels precursors més rellevants de la Intel·ligència Emocional i, en el seu
llibre “Frames of Mind” (1994), desglossa set tipus d’intel·ligència, anomenades Intel·ligències
Múltiples. Aquestes set intel·ligències són les següents:
1. Intel·ligència cinético-corporal. És la capacitat per controlar els moviments del propi cos i
per a la utilització d’objectes amb destresa. Les persones que destaquen en aquesta
intel·ligència, els agrada: ballar, saltar, córrer, construir, gesticular, etc.
2. Intel·ligència musical. Es basa en la capacitat per a apreciar, discriminar, transformar i
expressar les formes musicals, sensibles al ritme, al to i al timbre. Les persones que
destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: cantar, xiular, entonar melodies, portar el
ritme, etc.
3. Intel·ligència logico-matemàtica. És la capacitat d’analitzar problemes i portar a terme
operacions matemàtiques. Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els
agrada: els números i les seves combinacions, experimentar, preguntar i resoldre
problemes.
4. Intel·ligència lingüística. Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. És la responsable
de la producció d’oracions gramaticals.
5. Intel·ligència espacial. És la capacitat per a percebre amb precisió el món visual i espacial.
Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: aprendre mitjançant
imatges i fotografies, dissenyar, dibuixar, visualitzar, pensar amb imatges, etc.
6. Intel·ligència intrapersonal. És la capacitat per a accedir als sentiments propis i
comprendre’s a un mateix i utilitzar aquesta informació amb eficàcia en la regulació de la
pròpia vida. Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: somiar,
reflexionar, planificar, fixar-se fites, etc.
7. Intel·ligència interpersonal. Es basa en la capacitat per entendre i respondre de manera
adequada als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres. Les persones
que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: intercanviar idees amb els seus
companys, dirigir, organitzar, relacionar-se, manipular i mediar quan sorgeixen conflictes.
Les intel·ligències directament relacionades amb la intel·ligència emocional són la intel·ligència
interpersonal i la intel·ligència intrapersonal. Per una banda, la intel·ligència interpersonal
permet la comunicació efectiva en la nostra vida diària. Per altra banda, la intel·ligència
intrapersonal es basa en tenir en compte les pròpies emocions i sentiments i actuar per tal
d’afavorir-les.
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Posteriorment, concretament l’any 2001, es van afegir dos tipus d’intel·ligències més a les
esmentades per Gardner; la intel·ligència existencial, que inclou qüestions relacionades amb el
sentit de la vida, i la intel·ligència naturalista, que té en compte la consciència ecològica que
permet la conservació de l’entorn.

Gràcies a la influència d’estudis d’aquest tipus, a finals del segle XX alguns estudiosos
comencen a donar importància a l’educació de les emocions. Entre aquests estudiosos
destaquem John Mayer i Peter Salovey (1990) i més tard Daniel Goleman (segona meitat dels
90) que introdueixen estudis sobre la intel·ligència emocional.
La influència d’aquests autors fa que parlem de dos models d’intel·ligència emocional, el
model de les habilitats de Salovey i Mayer i el model de personalitat o model mixta de
Goleman que Serrano (2012) distingeix de la següent manera:
- El model de personalitat o model mixta. Té en compte la intel·ligència emocional com un
conjunt de capacitats emocionals i aspectes de la personalitat com l’empatia o l’autocontrol
emocional. Dins d’aquest model distingim el qüestionari Bar-On (Oberts & Lizeretti, 2004) que
mesura:
1. La intel·ligència interpersonal: autoconsciència emocional, respecte per un mateix,
auto-actualització i independència.
2. La intel·ligència intrapersonal: empatia, relació interpersonal i responsabilitat social.
3. Adaptació: solució de problemes, contrast de la realitat i flexibilitat.
4. Maneig de l’estrès: tolerància a l’estrès i control d’impulsos.
5. Estat d’ànim: felicitat i optimisme.
- El model d’habilitats. Segons Mayer i Salovey la intel·ligència emocional és l’habilitat per
manejar els sentiments i les emocions, discriminar entre ells i fer servir aquests coneixements
per dirigir els propis pensaments i accions (1990).
En el seu model distingim quatre grans blocs (Extremera & Fernández-Berrocal, 2002):
1. Percepció i expressió emocional: és la capacitat per prendre consciència i comprendre
els nostres sentiments i emocions i de ser capaços també, de registrar a nivell interior i
verbalitzar exteriorment els nostres sentiments.
2. Facilitació emocional: es basa en la producció de sentiments i emocions que
possibilitin la creació del pensament.
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3. Comprensió emocional: és la capacitat per implementar el que sentim amb el que
pensem, sent conscients de la complexitat que suposen aquests canvis emocionals.
4. Regulació emocional: suposa la capacitat de governar, administrar i controlar les
nostres emocions i els nostres sentiments de manera eficient, ja siguin positius o
negatius.
Es tracta de models força similars i, de fet, Goleman es basa en el model de Mayer i Salovey
per a l’elaboració del seu propi model explicatiu dels trets essencials de la intel·ligència
emocional.
Així doncs, observem que al llarg de la història sorgeixen moltes teories i pensaments que
apunten la intel·ligència emocional com a aspecte rellevant per a la definició d’una
intel·ligència entesa globalment. Tot i així, el Test QI de Lewis Terman va tenir molta força i
s’ha mantingut molt arrelat –i podem dir que actualment està encara força arrelat- en la
societat com a model que mesura la intel·ligència, una intel·ligència centrada en àrees molt
concretes del coneixement i inamovible.
Considero que en molts casos la pràctica a les escoles encara continua tenint una basant molt
tradicional i es continuen focalitzant molt els aprenentatges en dos tipus d’intel·ligències, que
són la logico-matemàtica i la lingüística. Amb aquests tipus d’aprenentatges només els
alumnes que tenen prou habilitats en aquests tipus d’intel·ligències aconsegueixen l’èxit
escolar, mentre els altres queden exclosos. A més, penso que aquest sentiment d’exclusió o de
fracàs escolar en alguns alumnes és una de les raons per les quals moltes vegades sorgeixen
conflictes a les aules, aspecte que comentarem més endavant.

3.2.

El cervell emocional

El redactat de les pàgines següents és un resum extret bàsicament de l’obra de Goleman
(1995).
“Durant milions d’anys d’evolució, el cervell ha anat creixent des de baix fins a dalt, per dir-ho
d’alguna manera, i els centres superiors formen derivacions dels centres inferiors més antics
(un desenvolupament evolutiu que es repeteix, per cert, al cervell de cada embrió humà)”
Goleman (1995;30).
Els nostres avantpassats més llunyans es guiaven gairebé únicament pel seu cervell primitiu o
cervell rèptil. D’aquest cervell primitiu van sorgir els centres emocionals que, milions d’anys
més tard, van donar lloc al cervell pensant o neocòrtex. Quan van aparèixer els primers
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mamífers també van sorgir nous estrats del cervell emocional com és el cas del sistema límbic,
que és la part del cervell que envolta i rodeja el tronc cerebral.
El sistema límbic va provocar el sorgiment de l’aprenentatge i la memòria, que van permetre
anar més enllà de les reaccions automàtiques predeterminades i afinar les respostes per
adaptar-les a les canviant exigències del medi, afavorint així una presa de decisions molt més
intel·ligent per afavorir la supervivència.
Fa cent milions d’anys nous estrats de cèl·lules cerebrals van configurar el neocòrtex que és la
regió que s’encarrega de la planificació i de comprendre allò que sent i coordinar els
moviments. El neocòrtex de l’Homo sapiens, que és molt més gran que el de qualsevol altre
espècie, ha portat tot allò que és característicament humà. Així doncs, el neocòrtex “és la base
del pensament i dels centres que integren i processen les dades enregistrades pels sentits. Va
afegir al sentiment la nostra reflexió sobre ell mateix i ens va permetre tenir sentiments sobre
les idees, l’art, etc.” Goleman (1995;32). En definitiva, va permetre començar a distingir la vida
emocional.
Llavors, el sistema límbic va permetre el vincle entre la mare i el fill, fet fonamental que fa
possible el desenvolupament de l’ésser humà perquè crea les bases de la unitat familiar i el
compromís a llarg termini de criança i cura dels fills.
És a dir, Goleman ens parla de l’evolució del cervell i com aquesta evolució ha derivat en
l’existència de dues ments, la ment que pensa i la ment que sent. Aquestes dues ments
interaccionen per construir la nostra vida mental. Però, com més intens és el sentiment, més
dominant pot arribar a ser la nostra ment emocional i, alhora la ment racional és més ineficaç.
Tot i així, al mateix temps són dues facultats relativament independents que reflecteixen el
funcionament de circuits cerebrals diferents encara que interrelacionats. Encara que, davant
de les passions, aquest equilibri es trenca i la ment emocional “segresta” la ment racional.
3.3.

Què és l’emoció

La paraula emoció prové del terme llatí “movere” que significa “moure cap a”. l’emoció és un
terme al qual psicòlegs i filòsofs han eludit durant més d’un segle. L’Oxford English Diccionary
defineix l’emoció com “agitació o pertorbació de la ment; sentiment; passió, qualsevol estat
mental vehement o agitat”.
Per una banda, tenint en compte les paraules de Goleman (1995;404), “el vocable emoció es
refereix a un sentiment i als pensaments, als estats biològics, als estats psicològics i a la mena
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de tendències a l’acció que el caracteritzen. Hi ha centenars d’emocions i moltes més
combinacions, variacions, mutacions i matisos diferent entre totes elles”.
Per altra banda, Bisquerra (2003;6) defineix l’emoció com a “estat complex de l’organisme
caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa a una resposta organitzada. Les
emocions es generen com a resposta a un esdeveniment extern o intern”.
Els dos autors consideren que l’emoció és quelcom molt complex, format per multitud
d’elements i subelements. A més, també coincideixen en el fet que les emocions ens
empenyen en la realització de les nostres accions.
Tot i que la definició del què és l’emoció no mostra masses discrepàncies entre els teòrics que
l’han estudiat, no hi sol haver acord en la definició de quines són les emocions primàries. Tot i
així, Goleman en fa un petit resum esmentant algunes de les característiques principals
(1995;404-405):
-

Ira: ràbia, enuig, ressentiment, fúria, exasperació, indignació, acritud, animositat,
irritabilitat, hostilitat i, en cas extrem, odi i violència.

-

Tristesa: aflicció, pena, desconsol, pessimisme, melangia, autocompassió, solitud,
desànim, desesperació i, en cas patològic, depressió greu.

-

Por: angoixa aprensió, temor, preocupació, consternació, inquietud, desassossec,
incertesa, nerviosisme, angoixa, esglai, terror i, si és psicopatològic, fòbia i pànic.

-

Alegria: felicitat, gaudi, tranquil·litat, joia, beatitud, delit, diversió, dignitat, plaer
sensual, estremiment, rapte, gratificació, satisfacció, eufòria, caprici, èxtasi i, en cas
extrem, mania.

-

Amor: acceptació, cordialitat, confiança, amabilitat, afinitat, devoció, adoració,
enamorament i àgape.

-

Sorpresa: sobresalt, astorament, desconcert i admiració.

-

Aversió: menyspreu, desdeny, displicència, fàstic, antipatia, disgust i repugnància.

-

Vergonya: culpa, perplexitat, neguit, remordiment, humiliació, pesar i aflicció.

Tota emoció es produeix primerament, amb l’arribada d’informacions sensorials als centres
emocionals del cervell. Segonament, amb la producció d’una resposta neurofisiològica i, per
últim, amb la interpretació de la informació per part del neocòrtex.
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En resum, el procés de la vivència emocional es pot esquematitzar de la següent manera
(Bisquerra, 2003;6):

Figura 2. Concepte d’emoció

El procés de valoració pot tenir diverses fases. En primer lloc, es produeix una valoració
primària sobre la rellevància de l’esdeveniment en la qual ens demanem si aquest
esdeveniment ens serà positiu o negatiu per tal d’aconseguir els nostres objectius. En segon
lloc, es consideren els recursos personals per poder afrontar-ho. En aquest cas, ens demanem
si estem en condicions de fer front a la situació.
Gran part del què el cervell realitza quan es produeix una emoció succeeix independentment
del coneixement conscient; es realitza de manera automàtica, ja que, la majoria d’emocions es
generen inconscientment. Tot i així, cal distingir entre reaccions emocionals innates i accions
emocionals voluntàries. Quan parlem d’accions emocionals voluntàries ens referim als
sentiments. Estat d’ànim es refereix a un estat emocional mantingut durant setmanes o més
temps.

3.4.

Educació emocional a l’aula

El segle XX es comencen a realitzar estudis sobre psicologia infantil, entre els quals destaquen
els estudis de Piaget que consideren la infantesa un estadi important del desenvolupament
humà, és a dir, un moment crucial en l’evolució de les persones. Gràcies a la influència
d’estudis d’aquest tipus, a finals del segle XX alguns estudiosos comencen a donar importància
a l’educació de les emocions. Entre aquests estudiosos destaquem John Mayer i Peter Salovey
(1990) i més tard Goleman (segona meitat dels 90) que introdueixen estudis sobre la
intel·ligència emocional.
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Més endavant, Delors (1996) a l’Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
Educación para el siglo XXI. La Educación encierra un tesoro esmenta que, per afrontar els
desafiaments del segle XXI, és necessari reformular nous objectius a l’educació i, per tant,
modificar la idea que es té de la seva utilitat. Amb l’objectiu d’acomplir la seva missió,
l’educació s’ha d’organitzar al voltant de quatre pilars:
a) Aprendre a conèixer
b) Aprendre a fer
c) Aprendre a viure junts
d) Aprendre a ser
Fins a l’actualitat, la pràctica educativa s’ha centrat en el primer i, en segon lloc, ha tingut en
consideració el segon. Però, els dos darrers han estat pràcticament absents. Aquests dos
darrers pilars, tenen molt en comú amb les intel·ligències interpersonal i intrapersonal
descrites per Gardner (1995) i, per tant, amb l’educació emocional (Bisquera; 1999).
Més endavant, Bisquerra (1999:11) presenta una definició del que considera que és l’educació
emocional:
“L’educació emocional és una resposta a les necessitats socials que no estan suficientment
ateses al currículum acadèmic ordinari. Entre aquestes necessitats hi ha la presència
d’ansietat, estrès, depressió, violència, consum de drogues, suïcidis, comportaments de risc,
etc. Tot això és, en gran mesura, conseqüència de l’analfabetisme emocional”.
Atenent a aquesta afirmació de Bisquerra, que remarca que l’EE és una necessitat social que
no està prou atesa al currículum acadèmic ordinari, cal tenir present la normativa i legislacions
actuals i comprovar si realment es té suficientment en compte l’EE dins el marc legislatiu i
normatiu del país. És per això que, en el proper apartat, tractarem de manera global aquest
aspecte, analitzant com es tracta l’EE en la normativa actual del país.
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3.4.1. Marc normatiu de l’educació emocional
Tenint en compte les Instruccions d’inici de curs de 2014-15 de primària (Generalitat de
Catalunya. Departament d’Ensenyament, juny 2014), el marc normatiu que regeix
l’ensenyament primari obligatori és el següent:
o

Estatut d’autonomia aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol de 2006
(DOGC de 20 de juliol).

o

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

o

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

o

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

o

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent.

o

Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

o

Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’
educació primària.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 6 que s’entén per
currículum “el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i
criteris d’avaluació dels diferents ensenyaments. D’acord amb aquesta Llei, el Govern
s’encarrega de regular l’ordenació curricular de l’educació infantil i primària, tenint en compte
els ensenyaments mínims establerts pel Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre. Els centres
docents han de desenvolupar i completar el currículum”.
És a dir, el Currículum d’Educació Primària (2009) actual presenta guies d’acció útils pels
professionals en l’àmbit educatiu. De totes maneres, ofereix autonomia als centres docents
per tal de concretar, en el seu Projecte Educatiu de Centre (PEC), els aspectes bàsics que
orienten el desenvolupament curricular i que permeten contextualitzar els aprenentatges de
cada centre educatiu.
A més, també incorpora les competències bàsiques (CB) com a marc de referència curricular.
Les CB són “l’eix vertebrador del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de
competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nens i les
nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces
d’intervenir activa i críticament en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat
viure. Un currículum per competències significa ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg
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de tota la vida” (Currículum d’Educació Primària. Generalitat de Catalunya; Departament
d’Educació, 2009).
Considero que el paper de les CB és rellevant per tal de fomentar el treball de l’EE dins els
centres educatius. Tenint en compte la definició anterior, les CB van encaminades a
proporcionar estratègies als infants per entendre, viure, conviure i participar al món de
manera activa. Penso que l’EE també parteix d’aquest objectiu que, en termes generals, va
dirigit a proporcionar eines als alumnes que els permetin ser persones autònomes, actives en
la societat i capaces de mantenir relacions interpersonals i intrapersonals sanes.
Tot i així, en el Disseny Curricular Base (DCB) proposat pel Ministeri d’Educació, Ciència i
Esport, s’estableixen els requisits mínims per l’educació de tot l’Estat Espanyol. “Constitueix el
marc general i normatiu per tots els centres educatius. En el DCB s’interpreten i defineixen les
finalitats educatives que requereix la societat: els objectius generals d’etapa, els objectius
generals de cicle, les àrees curriculars i els objectius generals de cada àrea, així com la
formulació dels objectius terminals, els blocs de continguts i les orientacions didàctiques per
les diverses àrees curriculars. De la mateixa manera, considera les prescripcions horàries per
àrees i matèries, la normativa referent a l’organització general dels centres i les condicions del
professorat” (Colom, 1994:24).
Al curs 2014-2015 ha entrat en vigor la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE). Les principals novetats d’aquesta nova llei són:
o

L’etapa d’Educació Primària deixarà d’organitzar-se per cicles, comprendrà 6 cursos i
s’organitzarà en àrees que tindran un caràcter global i integrador.

o

Desapareixerà l’àrea de Coneixement del Medi, que es desdobla en dues àrees
diferents:
-

Ciències de la Naturalesa

-

Ciències Socials

o

Educació per a la Ciutadania deixarà d’existir com a assignatura.

o

S’incorporarà l’assignatura Valors Socials i Cívics com alternativa a Religió.

o

La llengua castellana o la llengua cooficial només s’utilitzaran com a recolzament en el
procés d’aprenentatge de la llengua estrangera, en la que es prioritzaran la
comprensió i l’expressió oral.

Pel que fa a l’avaluació, serà continuada i global i tindrà en compte el progrés dels alumnes en
el conjunt de les àrees treballades. A més, s’establiran una sèrie de mesures per tal que
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l’avaluació s’adapti a les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials. També
es posarà èmfasi en l’atenció personalitzada dels alumnes, la realització de diagnòstics de
manera precoç i l’establiment de reforços per assolir el màxim èxit educatiu, tenint en compte
les necessitats de cada alumne.
En relació a la promoció i repetició, els alumnes podran accedir el curs o etapa següent sempre
que es consideri que han assolit els objectius i el grau d’adquisició de les competències
corresponents. En cas contrari, podrà repetir una sola vegada durant l’etapa, amb un pla
específic de reforç o recuperació. S’atendrà especialment als resultats de l’avaluació
individualitzada al finalitzar el 3r curs d’Educació Primària i de final de l’Educació Primària.
Després d’aquest petit parèntesis teòric sobre la LOMCE, tenint en compte les aportacions de
Rafael Bisquerra, seguidament mostraré una petita comparativa en relació a l’EE descrita en
l’anterior llei orgànica d’educació, la LOE (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, BOE
de 4 de maig) i la llei actual, la LOMCE.
Tal i com esmenta Bisquerra, la LOE defineix la finalitat de l’educació de la següent manera: “Es
tracta d’aconseguir que tots els ciutadans arribin al màxim desenvolupament possible de totes
les seves capacitats, individuals i socials, intel·lectuals, culturals i emocionals...”.
En relació amb aquest preàmbul, a l’article 71 es diu: “Les Administracions educatives tindran
al seu abast els mitjans necessaris perquè tot l’alumnat arribi al màxim desenvolupament
personal, intel·lectual, social i emocional...”.
Aquest principi obra la porta a una perspectiva àmplia de l’educació emocional que pren
consideració al desenvolupament integral de la persona.
En canvi, això canvia amb la LOMCE en la qual no apareix ni una sol vegada la paraula emoció
ni cap dels seus derivats (educació emocional, competències emocionals, intel·ligència
emocional).
Tenint en compte que la llei anterior posava de relleu la importància de l’educació emocional
o, si més no, l’esmentava, suposa un gran retrocés el fet que la LOMCE ignori aquest aspecte.
Actualment, hi ha una gran quantitat d’investigacions i recerques que corroboren la
importància de l’EE per a la formació integral de la persona. Per tant, l’Administració pública
hauria de recolzar aquest model educatiu no només per a la formació dels estudiants, sinó
també pel seu benestar personal i social i, per consegüent, pel benestar de la societat en
general.
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Bisquerra (2013) fa la comparativa següent entre un dels preàmbuls de la LOE i un dels
preàmbuls de la LOMCE:
En el preàmbul de la LOE (2006) es diu: “Les societats actuals concedeixen gran importància a
l’educació que reben els seus joves, en la convicció que d’ella depenen tant el benestar
individual com el col·lectiu. l’educació és el mitjà més adequat per a construir la seva
personalitat, desenvolupar al màxim les seves capacitats, conformar la seva pròpia identitat
personal i configurar la seva comprensió de la realitat, integrant la dimensió cognoscitiva,
afectiva i l’axiològica. Per a la societat, l’educació és el mitjà de transmetre i, al mateix temps,
de renovar la cultura i el patrimoni de coneixements i valors que la sustenten, d’extreure les
màximes possibilitats de les seves fonts de riquesa, de fomentar la convivència democràtica i
el respecte a les diferències individuals, de promoure la solidaritat i evitar la discriminació,
amb l’objectiu fonamental d’aconseguir la necessària cohesió social. A més, l’educació és el
mitjà més adequat per a garantir l’exercici de la ciutadania democràtica, responsable, lliure i
crítica, que resulta indispensable per a la constitució de societats avançades, dinàmiques i
justes. Per aquest motiu, una bona educació és la major riquesa i el principal recurs d’un país
i dels seus ciutadans.”
El primer paràgraf de l’avantprojecte de la LOMCE (2012): “L’educació és el motor que promou
la competitivitat de l’economia i les quotes de prosperitat d’un país; el seu nivell educatiu
determina la seva capacitat de competir amb èxit internacionalment i d’afrontar els
desafiaments que es plantegen en el futur. Millorar el nivell dels ciutadans en l’àmbit educatiu
suposa obrir-los-hi les portes a llocs de treball d’alta qualificació, el que representa una aposta
per el creixement econòmic i per aconseguir avantatges competitives en el mercat global.”
Així doncs, és clar que les diferències entre els plantejaments d’una llei i l’altra són totalment
dispars. La LOMCE valora la competitivitat i el creixement econòmic del país per sobre de tot.
És a dir, estar en clara contraposició amb el treball de l’EE a les aules i, per consegüent, també
ho està amb la formació integral dels alumnes. Sota el meu punt de vista, una educació sota els
marcs legals de la LOMCE formarà alumnes totalment competitius, preocupats només pels seu
creixement individual (i només a nivell de coneixements). Una educació d’aquest tipus no
només anul·la la creativitat, la motivació o l’interès per aprendre de la majoria d’alumnes, sinó
que també exclou de manera dràstica aquells alumnes que “no tenen les suficients capacitats”,
ja siguin intel·lectuals com actitudinals, per afavorir aquest model.
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3.4.2. Competències de l’educació emocional
Primerament, considero que cal fer un breu apunt pel que fa al significat de la paraula
competència ja que la intel·ligència emocional inclou una sèrie de competències necessàries
per a gaudir d’una educació emocional satisfactòria. “La competència és el conjunt de
coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per a realitzar activitats diverses
amb un cert nivell de qualitat i eficàcia. En aquest concepte d’intel·ligència s’integra el saber,
saber fer i saber ser” (Bisquerra, 2003;21). És a dir, aquest conjunt de competències
esmentades per Bisquerra ens proporcionen habilitats tècniques (saber), metodològiques
(saber fer) i altres que tenen diverses denominacions segons els autors: competències
participatives, competències personals, competències bàsiques, habilitats de vida,
competències interpersonals, competències emocionals o competències socio-emocionls
(saber ser), entre d’altres.
Tal i com apunta Bisquerra, podem distingir dos grans blocs dins la competència emocional:
1. Capacitat d’autorreflexió (intel·ligència intrapersonal). Es basa en identificar les pròpies
emocions i tenir la capacitat de regular-les adequadament.
2. Habilitat de reconèixer el que els demés estan pensant i sentint (intel·ligència
interpersonal). Aquesta habilitat inclou habilitats socials, empatia o la capacitat de captar
la comunicació no verbal, entre d’altres.
Bisquerra es basa en dues de les intel·ligències múltiples definides per Howard Gardner (1994)
per establir els dos grans blocs de les competències emocionals. Tot i així, també construeix
una segona classificació de les competències emocionals bàsiques estructurant-les en blocs
més concrets (2003; 23):
1. Consciència emocional. Es basa en la capacitat de ser conscient de les pròpies emocions i
de les emocions dels altres. A més, també inclou l’habilitat per captar el clima emocional
d’un determinat context.
1.1. Presa de consciència de les pròpies emocions: capacitat per percebre els propis sentiments
i emocions de manera precisa; identificar-los i etiquetar-los. Aquesta capacitat inclou la
possibilitat d’estar experimentant emocions múltiples. A nivells de major maduresa,
consciència de que un pot no ser conscient dels propis sentiments degut a inatenció
selectiva o dinàmiques inconscients.
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1.2. Donar nom a les pròpies emocions. Habilitat per utilitzar el vocabulari emocional i els
termes expressius habitualment disponibles en una cultura per etiquetar les pròpies
emocions.
1.3. Comprensió de les emocions dels altres: capacitat per percebre amb precisió les emocions i
perspectives dels altres. Saber servir-se de les claus situacionals i expressives (comunicació
verbal i no verbal) que tenen un cert grau de consens cultural pel significat emocional.
Capacitat per implicar-se empàticament en les experiències emocionals dels demés.

2. Regulació emocional. Es basa en la capacitat per manejar les emocions de forma
apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i
comportament; tenen bones estratègies d’afrontament; capacitat pera autogenerar-se
emocions positives, etc.
2.1. Prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament: els estats
emocionals incideixen en el comportament i aquests en l’emoció; ambdós poden regularse per la cognició (raonament, consciència).
2.2. Expressió emocional: capacitat per expressar les emocions de forma apropiada. Habilitat
per comprendre que l’estat emocional intern no necessita correspondre amb l’expressió
externa, tant en un mateix com en els demés. En nivells de major maduresa, comprensió
de que la pròpia expressió emocional poden impactar en altres.
2.3. Capacitat per a la regulació emocional: els propis sentiments i emocions han de ser
regulats. Això inclou l’autocontrol de la impulsivitat (ira, violència, comportaments de risc)
i tolerància a la frustració per prevenir estats emocionals negatius (estrés, ansietat,
depressió), entre d’altres aspectes.
2.4. Habilitats d’afrontament: habilitat per afrontar emocions negatives mitjançant la
utilització d’estratègies d’auto-regulació que millorin la intensitat i la duració de tals estats
emocionals.
2.5. Competència per auto-generar emocions positives: capacitat per experimentar de forma
voluntària i conscient emocions positives (alegria, amor, humor) i gaudir de la vida.
Capacitat per auto-gestionar el propi benestar subjectiu per una millor qualitat de vida.

3. Autonomia personal (autogestió). Dins l’autonomia personal s’inclouen un conjunt de
característiques relacionades amb l’autogestió personal, entre les que es troben
l’autoestima, l’actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per analitzar
críticament les normes socials, la capacitat per buscar ajuda i recursos, així com
l’autoeficàcia emocional.
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3.1. Autoestima: tenir una imatge positiva d’un mateix; estar satisfet amb un mateix.
3.2. Automotivació: capacitat d’automotivar-se i implicar-se emocionalment en activitats
diverses de la vida personal, social, professional, de temps lliure, etc.
3.3. Actitud positiva: capacitat per automotivar-se i tenir una actitud positiva davant la vida.
Sentit constructiu del jo (self) i de la societat, sentir-se optimista i potent (empowered) al
afrontar els reptes diaris; intenció de ser bo, just, caritatiu i compassiu.
3.4. Responsabilitat: intenció d’implicar-se en comportaments segurs, saludables i ètics.
Assumir la responsabilitat en la presa de decisions.
3.5. Anàlisi crític de normes socials: capacitat per avaluar críticament els missatges socials i
culturals, relatius a normes socials i comportaments personals.
3.6. Buscar ajuda i recursos: capacitat per identificar la necessitat de recolzament i assistència i
saber accedir als recursos disponibles apropiats.
3.7. Auto-eficàcia emocional: l’individu se sent com es vol sentir. És a dir, l’auto-eficàcia
emocional significa que un accepta la seva pròpia experiència emocional, tant si és única i
excèntrica com si és culturalment convencional, i aquesta acceptació està d’acord amb les
creences de l’individu sobre el que constitueix un balanç emocional desitjable. En
definitiva, un viu d’acord amb la seva <<teoria personal sobre les emocions>> quan
demostra auto-eficàcia emocional, és a dir, que està en consonància amb els propis valors
morals.

4. Intel·ligència interpersonal. És la capacitat per mantenir bones relacions amb altres
persones. Això implica dominar les habilitats socials, capacitat per la comunicació efectiva,
respecte, actituds pro-socials, asertivitat, etc.
4.1. Dominar les habilitats socials bàsiques: escolar, saludar, acomiadar-se, donar les gràcies,
demanar un favor, demanar disculpes, actitud dialogant, etc.
4.2. Respecte pels demés: intenció d’acceptar i apreciar les diferències individuals i grupals i
valorar els drets de totes les persones.
4.3. Comunicació receptiva: capacitat per atendre als altres tant en la comunicació verbal com
no verbal per rebre els missatge amb precisió.
4.4. Comunicació expressiva: capacitat per iniciar i mantenir converses, expressar els propis
pensament i sentiments amb claredat tant en comunicació verbal com no verbal, i
demostrar als altres que se’ls ha comprès.
4.5. Compartir emocions: consciència que l’estructura i naturalesa de les relacions venen en
part definides per:
- El grau de immediatesa emocional o sinceritat expressiva.
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- El grau de reciprocitat o simetria en les relacions.
D’aquesta manera, la intimitat madura ve en part definida pel fet de compartir
emocions sinceres, mentre que una relació par-fill pot compartir emocions sinceres de
forma asimètrica.
4.6. Comportament pro-social i cooperatiu: capacitat per guardar torn compartir en situacions
didàctiques i de grup; mantenir actituds d’amabilitat i respecte als altres.
4.7. Asertivitat: mantenir un comportament equilibrat, entre l’agressivitat i la passivitat; això
implica la capacitat per dir <<no>> clarament i mantenir-lo, per evitar situacions en les
quals un pot veure’s pressionat, i demorar actuar en situacions de pressió fins a sentir-se
adequadament preparat per fer-ho. És a dir, és la capacitat per defensar i expressar els
propis drets, opinions i sentiments.

5. Habilitats de vida i benestar. Capacitat per adoptar comportaments apropiats i
responsables de solució de problemes personals, familiars, professionals i socials. Tot això
de carra a potenciar el benestar personal i social.
5.1. Identificació de problemes: capacitat per identificar situacions que requereixen una solució
o decisió i avaluar riscos, barreres i recursos.
5.2. Fixar objectius adaptatius: capacitat per fixar objectius positius i realistes.
5.3. Solució de conflictes: capacitat per afrontar conflictes socials i problemes interpersonals,
aportant solucions positives i informades als problemes.
5.4. Negociació: capacitat per resoldre conflictes en pau, considerant la perspectiva i els
sentiments dels demés.
5.5. Benestar subjectiu: capacitat per gaudir de forma conscient del benestar subjectiu i
procurar transmetre’l a les persones amb les que s’interactua.
5.6. Fluir: capacitat per generar experiències òptimes en la vida professional, personal i social.
Aquest conjunt d’habilitats permeten gaudir d’una vida emocional rica i per tant, de benestar i
satisfacció personal i social. En definitiva, tots aquests elements inclouen, entre d’altres
aspectes, la capacitat de motivar-nos, tenir una imatge fidedigne de nosaltres mateixos,
perseverar en els objectius que ens proposem o la capacitat de regulació dels propis estats
d’ànim evitant que l’angoixa influeixi en les nostres facultats racionals.
3.5.

Analfabetisme emocional

Es poden derivar diversos problemes a causa de l’analfabetisme emocional. Diversos estudis
mostren la relació entre la IE i comportaments escolars agressius, disruptius, les relacions
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interpersonals,

el

benestar psicològic, nivells

d’ansietat i

autoestima,

problemes

d’aprenentatge, absentisme, consum de substàncies tòxiques i rendiment escolar.
En relació a la conflictivitat escolar, l’absència de competències emocionals sol ser la causa de
molts problemes antisocials. És per aquest motiu que “la promoció i la millora de la
convivència a l’aula i a l’escola és, juntament amb la superació del fracàs escolar, un dels
reptes claus dels sistemes educatius europeus. L’augment de la violència i dels conflictes als
centres escolars en els darrers anys es considera un problema central que afecta al
desenvolupament educatiu, emocional i social de la comunitat educativa en general i dels nens
i nenes en particular” Valls (2014).
Actualment, hi ha un augment del nombre d’alumnes amb dificultats emocionals, socials i de
conducta. A nivell escolar aquest fet comporta conseqüències negatives no només en l’alumne
en concret, que possiblement sent aïllament i exclusió social, sinó també en els docents que
senten que els manquen recursos per fer front a la situació i en les famílies, ja que és possible
que se sentin culpables de la situació. A més, les dificultats emocionals, socials i de conducta
també són la causa d’un baix rendiment escolar i també tenen un cost per a la societat
(Geddes, 2006).
Tal i com esmenta Bisquerra (2003), els comportaments conflictius solen ser co-ocurrents. És a
dir, els comportaments de risc rarament es donen de manera aïllada. A més, la pressió del grup
pot causar excessos si l’escola, la família i la comunitat fallen

en potenciar el

desenvolupament de comportaments saludables. En aquest sentit, les competències
emocionals són un factor de prevenció.
En relació als factors de risc i als factors protectors davant de conductes problemàtiques, cal
tenir en compte que rarament un factor específic de risc incideix en un únic comportament
desajustat; són múltiples formes de comportament desajustat les que s’associen a un mateix
factor de risc. A més, també cal tenir present que qualsevol desajust s’associa amb múltiples
factors de risc i el fet que hi ha factors protectors que apareixen relacionats amb la disminució
de múltiples factors de desajust (Bisquerra,2003).
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4. Marc pràctic
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4.1. Metodologia
Paradigma
Aquesta investigació se centra en el paradigma interpretatiu. Tenint en compte les aportacions
de Justo Arnal, Delio Del Rincón i Antonio de la Torre (1992) en aquest àmbit, aquest
paradigma es centra en l’estudi dels significats de les accions humanes i de la vida social.
Intenta substituir les nocions més científiques d’explicació, predicció i control per les nocions
de comprensió, significat i acció. Es busca la objectivitat en l’àmbit dels significats utilitzant
com a criteri d’evidència l’acord intersubjectiu en el context educatiu. Els investigadors en
aquest àmbit es centren en la descripció i comprensió del que és únic i particular del subjecte
més que en allò generalitzable. Bàsicament, el paradigma interpretatiu se centre, dins l’àmbit
educatiu, en comprendre la realitat educativa des dels significats de les persones implicades i
en estudiar les seves creences, intencions, motivacions i altres característiques del procés
educatiu no observables directament ni susceptibles d’experimentació.
El paradigma interpretatiu té com a finalitat comprendre i interpretar la realitat, els significats
de les persones, percepcions, intencions i accions. La teoria i la pràctica van relacionades, de
manera que hi ha retroalimentació mútua. En relació a les tècniques, als instruments i les
estratègies que s’utilitzen per a portar a terme aquests tipus de recerques, són de caràcter
qualitatiu i descriptiu i es tenen en compte les diverses perspectives dels participants. Tot i
així, en la recerca aquí descrita també hi ha algunes dades quantitatives alhora de fer la
comparativa entre les diverses escoles analitzades. En relació a l’anàlisi de les dades
obtingudes en les investigacions interpretatives, es porta a terme mitjançant inducció analítica
i triangulant les tècniques utilitzades.
Així doncs, el treball portat a terme no té com a objectiu canviar la realitat, sinó estudiar-la.
Aquest treball va encaminat a interpretar les dades obtingudes a partir d’una investigació per
tal d’arribar a conclusions concretes d’allò observat. Així doncs, l’objectiu principal d’aquesta
recerca és aprofundir i explorar entorn un tema concret; el treball de l’educació emocional de
manera programada i sistemàtica en les escoles d’un territori determinat.
Mètode
Pel que fa al mètode utilitzat, he realitzat un estudi de cas, tenint en compte que l’objectiu
principal d’aquesta recerca és explorar, aprofundir i analitzar el treball de l’educació emocional
en cadascuna de les escoles (casos).
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Instruments
Per poder accedir a aquesta informació he utilitzat tres instruments o tècniques que són
l’anàlisi documental, l’enquesta i l’observació indirecta de la línia de treball de les escoles
analitzades a través de les pàgines web d’aquestes.
En primer lloc, pel que fa a l’anàlisi documental, he cercat informació en diverses fonts sobre
l’educació emocional; el seu treball a l’aula, les conseqüències de la manca d’educació
emocional en els alumnes, programes d’educació emocional, etc.
En segon lloc, he enviat enquestes a diverses escoles amb l’objectiu que les responguessin dos
docents de cada centre (el/la coordinador/a d’educació infantil i el/la coordinador/a
d’educació primària).
En relació a l’enquesta, és una tècnica de recerca molt utilitzada en el marc tant del paradigma
positivista i, encara que no tant freqüentment, també en el paradigma interpretatiu. Tenint en
compte la definició del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) de Madrid, l’enquesta és
una tècnica de recollida de dades a una mostra d’individus. A través de les enquestes es poden
conèixer les opinions, les actituds i els comportaments dels ciutadans.
En una enquesta es realitzen una sèrie de preguntes sobre un o diversos temes a una mostra
de persones seleccionades seguint una sèrie de regles científiques que fan que aquesta mostra
sigui, en el seu conjunt, representativa de la població general de la que procedeix. En aquest
cas, he realitzar una sèrie de preguntes (obertes, semiobertes i tancades), en format
d’enquesta online, a dos mestres de cadascun dels centres en els quals he realitzat la
investigació sobre el treball de l’educació emocional en el centre en el qual treballen.
En tercer lloc, l’observació indirecta a través de les pàgines web de les escoles, m’ha permès
analitzar la línia de treball que mostren a través de la pàgina web del centre i observar si el
treball de l’educació emocional s’evidencia a través de la web de cada escola.
Així doncs, la triangulació portada a terme en aquesta recerca m’ha permès construir una visió
global de l’educació emocional en cada escola i, posteriorment, analitzar com es treballa en
termes generals dins el territori establert.
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4.2. Programes d’ensenyament de l’educació emocional
4.2.1. Definició
Basant-nos en Ramon Plana, A (coord.) (2011) i Salmurri, F, Blanxer, N, (2002), un programa és
l’organització de l’aprenentatge al servei dels objectius educatius. Les principals
característiques de la intervenció amb programes d’EE inclouen objectius, continguts, activitats
i avaluació.
Abans de portar a terme el programa s’han d’avaluar les necessitats del grup al qual es vol
aplicar. En el disseny i desenvolupament d’un programa d’EE cal distingir una sèrie de fases
(Álvarez González, M, 2001):
a) Anàlisi del context. Prèviament a la realització d’un pla d’acció és essencial conèixer el
context en el qual es pretén intervenir. En primer lloc, s’ha d’analitzar el context en el qual
es realitzarà el programa per tal de recollir informació sobre el centre educatiu en el qual
es farà, el funcionament de la institució i el seu entorn. La duració del programa s’acordarà
conjuntament amb les parts implicades.
b) Tipologia de l’alumnat. Cal especificar l’edat dels alumnes que participaran en aquest
programa i, si escau, les seves característiques acadèmiques, socioculturals, actitudinals,
etc.
4.2.2. Tipus de programes
El treball de l’EE cada vegada és més present a les escoles i, per consegüent, s’han creat
diversos programes per treballar aquest tipus d’educació de manera afectiva.
Tenint en compte les aportacions de Cristina Alastrué en el seu treball La educación emocional
en la etapa de infantil: Análisis de programas educativos (2014;48), “el disseny de programes
d’educació emocional hauria de comptar amb el recolzament de tota la comunitat educativa
(mestres, alumnes i familiars) i contemplar la seva posada en pràctica des d’una perspectiva
transversal en el currículum. Els professors s’han de formar prèviament per a poder portar a
terme el programa. És indispensable que el programa inclogui un pla d’avaluació abans, durant
i després de la seva aplicació (Planells, 2012)”.
Per una banda, Cristina Alastrué (2014) cita el Disseny d’intervencions efectives. Programes
SAFE (Sequenced, Active, Focused i Explicit) de Durlak, Weissberg i Pachan (2009) que és un
disseny que permet analitzar els programes d’EE i valorar la seva futura efectivitat. Els
programes SAFE presenten les característiques següents:
Grau en Mestra d’Educació Primària

Emma Hernández Terrés

35

Treball Final de Grau
o

Seqüenciat (Sequenced): el programa ha de constar d’un conjunt d’activitats ordenades i
connectades entre sí per tal d’assolir els objectius que es proposa.
No es poden adquirir noves habilitats de forma immediata; és necessari dedicar-hi temps i
esforç per tal d’aconseguir desenvolupar nous comportaments, i és molt important que les
habilitats més complexes es presentin en passos. Per tant, hi ha d’haver una seqüència
ordenada d’activitats que agrupi les diferents etapes i proporcioni als alumnes
oportunitats de connectar tots els aprenentatges que vagin adquirint.

o

Actiu (Active): el programa ha d’utilitzar formes actives d’aprenentatge per ajudar als joves
a aprendre noves habilitats.
Els nens i nenes tenen diferents estils d’aprenentatge però, tot i així, diverses
investigacions educatives i psicològiques han demostrat que la millor manera d’aprendre
és fent. Per tant, és important utilitzar estratègies en les quals els alumnes tinguin
oportunitats de practicar (role-playing) i de rebre feedback.

o

Focalitzat (Focused): el programa ha de contenir algun component compromès amb el
desenvolupament d’habilitats socials i personals.
Per tal que tingui lloc qualsevol aprenentatge, és imprescindible dedicar-li temps i atenció.
Les activitats han d’anar dirigides al desenvolupament d’una habilitat.

o

Explícit (Explicit): el programa ha de dirigir habilitats socials i emocionals de forma
específica en lloc d’una selecció d’habilitats o desenvolupament positiu en termes
generals.
És important establir uns objectius clars i específics, d’aquesta manera, els alumnes podran
conèixer el què aprendran i així podran identificar les habilitats que estan treballant.

Després de la investigació portada a terme, els autors van arribar a la conclusió que aquells
programes que complien amb el disseny SAFE aconseguien majors resultats, de manera més
significativa, davant dels programes que no complien amb aquest disseny.
Per altra banda, Rafael Bisquerra i Élia López Cassá van proposar el programa Educació
emocional (2003) pel segon cicle d’Educació Infantil i està construït en base al disseny SAFE.
Forma part d’una trilogia de treballs del GROP (Grup de Recerca en Orientació
Psicopedagògica) que comença per Educació emocional i benestar (Bisquerra, 2003) continua
amb Disseny i avaluació de programes d’educació emocional (Álvarez González, 2006) i finalitza
amb la tercera entrega que la constitueixen els programes d’educació emocional i que té
diferents volums en funció del nivell formatiu (Infantil, Primària, Secundària, etc.).
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Aquesta proposta, comença amb una introducció en la que es presenten objectiu, continguts,
metodologia i avaluació. Posteriorment, està estructurat en cinc capítols principals compostos
pels continguts. Cada bloc temàtic conté la presentació del tema i les sis activitats amb el seu
respectiu material complementari, necessari per a la seva posada en pràctica. Per tal que
aquestes tasques siguin efectives, no poden considerar-se com quelcom aïllat i
descontextualitzat, sinó com integrants d’un programa amb continuïtat en etapes posteriors.
L’objectiu principal del programa és afavorir el desenvolupament dels nens i nenes
contemplant totes les dimensions de la vida d’una persona: cognitiva, físico-motora,
psicològica, social i afectivo-emocional.
Els continguts són: consciència emocional, regulació emocional, autoestima, habilitats socioemocionals i habilitats de vida.
Les activitats es presenten per blocs de continguts, amb les edats i el vocabulari de cada bloc
(Annex I). Cada activitat es divideix en: objectius, procediment, recursos, temporalització i
orientacions.
Fent referència a l’avaluació, a través del principi “avaluar per millorar” proposa una avaluació
continuada, mitjançant l’observació sistemàtica i directa com a tècnica més adequada.
Aquesta avaluació es complementarà amb: escales d’observació, registres anecdòtics i el diari
de classe.
Un altre programa a destacar és el Tractem-nos bé (2004) de Jordi Collell i Carme Escudé. És
una guia pels alumnes de Primària que pretén fer reflexionar sobre el mal que ens podem fer
els uns als altres, volent o sense voler. Pretén transmetre el missatge que la violència no resol
els conflictes, sinó que només en crea de nous.
Primerament, en el programa s’explica què és maltractar. Segonament, inclou 10 punts per
pensar entorn el maltractament. Tercerament, es fa una petita explicació sobre el dret que
tenim totes les persones a ser ben tractades i les nostres responsabilitats. Llavors, s’anomenen
cinc punts que argumenten què podem fer si ens trobem en una situació de maltractament.
Finalment, s’argumenta què passa quan es vulneren els drets i què passa amb els nens i nenes
maltractats.
Per últim, considero que cal destacar el Programa d’habilitats socials proposat per Educació
Secundària però que, tot i així, s’ha adaptat el material per ser utilitzat a Educació Primària. En
les adaptacions, el programa està distribuït en cicles i desenvolupat per edats, té una
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metodologia activa i participativa per poder treballar amb tota la classe i en petit grup i consta
de jocs, activitats de discriminació visual i auditiva, amb auto instruccions, fitxes, laberints,...
Les habilitats socials es poden treballar a partir de programes de modelatge, Rol Playing, Feed
Back o la Generalització. Els objectius d’un programa d’habilitats socials són:
o

Augmentar l’autoestima, facilitar l’autoconeixement, millorar les habilitats comunicatives,
incrementar l’autocontrol emocional, ajudar a superar les situacions d’estrès, evitar
conductes agressives i passives, contribuir a la pressa de decisions, descobrir les capacitats
creatives i iniciar una correcta expressió emocional.

Tot programa d’habilitats socials consta d’unes fases en la seva aplicació. Aquestes fases són:
a) Entrenament en les habilitats socials bàsiques: observar, escoltar, donar i rebre informació
de com s’està produint el procés (contacte ocular, to...).
b) Entrenament en les respostes socials específiques: fer i rebutjar peticions, fer i rebre
compliments, rebre rebuig, iniciar i mantenir una conversa, fer i rebre crítiques, manifestar
expressions positives, defensar els drets, convidar, demanar informació, finalitzar converses i
expressar opinions.
c) Entrenament en les habilitats d’autocontrol: autoobservació, establir objectius realistes,
autoreforçament adequat, concretar els objectius.
El programa de Manuel Segura treballa l’EE a tres nivells: entrenament de les habilitats
cognitives, entrenament de les habilitats socials i creixement moral o en valors.

4.3. Disseny de la investigació: estudi del treball de l’educació emocional dins un territori
L’objectiu principal d’aquest apartat és proporcionar un anàlisi dels diversos programes d’EE
realitzats i portats a terme a les escoles d’Osona amb l’objectiu de respondre a la pregunta
marc presentada a l’inici del document.
Per a portar a terme aquest anàlisi, primerament, faré una breu descripció del context. És a dir,
de les escoles analitzades i de la població en la qual es troben. Concretament, de les escoles
Pompeu Fabra i Carme Vedruna de Manlleu, Les Escoles de Gurb, l’escola Lloriana de Sant
Vicenç de Torelló, el Fortià Solà de Torelló i l’Andersen i l’Escorial de Vic. Segonament, faré una
comparativa de les respostes obtingudes a partir de les enquestes adreçades a mestres de les
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escoles esmentades. Per últim, desglossaré l’anàlisi feta a partir de l’observació indirecta de les
pàgines web d’aquestes escoles.
4.3.1. Anàlisi del context
4.3.1.1. Manlleu
Manlleu és la capital del Ter i, tenint en compte dades de l’Institut Nacional d’Estadística, té
20.280 habitants (2014). És una ciutat situada a la part central de la comarca d’Osona. Està a
poca distància de Barcelona i Girona i és una ciutat mil·lenària amb identitat pròpia i un passat
industrial destacat.
El riu Ter defineix els límits de la ciutat i forma part dels seus paisatges i del seu
desenvolupament urbà. El passat i present de Manlleu manté una relació molt directe amb el
riu Ter, ja que reflecteix els avenços i canvis tecnològics i socials del municipi. Actualment, al
voltant d’aquests 4 km de riu, encara s’hi poden observar antigues fàbriques urbanes i de riu,
canals i turbines.
Manlleu és una petita ciutat amb nucli urbà i diferents barris. Té un volum molt important
d’entitats culturals, esportives, recreatives, associacions, biblioteca, espais per a entitats, etc.
La població de Manlleu és originària del país però, en gran proporció, d’altres països.
A Manlleu hi ha 5 escoles d’Educació Primària:
o

Escola Pompeu Fabra (escola pública), escola Puig – Agut (escola pública), escola Els
Quatre Vents (escola pública), escola El Carme Vedruna (escola concertada) i l’escola
Casals Gràcia (escola concertada).

Per a realitzar aquesta recerca m’he centrat en dues d’aquestes escoles:
o

Escola Pompeu Fabra. Està situada a la part de llevant de la població, just al llindar del casc
urbà i està oberta a l’entorn natural, ja que està en contacte directe amb la zona rural.
Gairebé la totalitat dels alumnes que assisteixen a l’escola resideixen al municipi de
Manlleu i procedeixen de tots els barris.
És una escola de doble línia des de P-3 fins a 6è, amb algun curs triplicat. A l’escola hi
assisteixen més de cinc-cents alumnes.

o

Escola El Carme Vedruna. L’escola està en funcionament a Manlleu des de l’any 1856. En
aquest mateix any s’hi van obrir les primeres aules d’ensenyament femení. Actualment,
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l’escola és hereva d’una iniciativa educativa impulsada per Joaquima de Vedruna i de Mas.
El seu projecte és avui a més de 23 països de quatre continents.
L’escola forma part d’una xarxa de 39 escoles Vedruna a Catalunya i moltes més a la resta
de l’Estat. Forma part d’un col·lectiu de l’escola cristiana de Catalunya compromesa amb la
cultura i la llengua pròpies.
El centre està vinculat al centre docent: La Salle-Manlleu. Els dos centres estan units per tal
d’oferir una educació cristiana des dels 3 fins als 20 anys.
4.3.1.2. Gurb
Gurb és un petit municipi que, tenint en compte dades de l’Institut Nacional d’Estadística, té
2.580 habitants (2012). Gurb està situat a la comarca d’Osona i forma part del seu nucli
central, la Plana de Vic.
La superfície del municipi està repartida en quatre parròquies: en el sector ponent amb el
relleu més muntanyós hi ha les parròquies de Sant Julià Sassorba (per banda sud), i de Sant
Cristòfol de Vespella (per banda nord); per la banda de llevant, al mig de la plana, la de Sant
Esteve de Granollers i entre la plana i la muntanya hi ha la parròquia de Sant Andreu de Gurb,
que constitueix el nucli central del municipi.
Gurb té una escola d’educació infantil i primària:
o

Les Escoles. L’escola Les Escoles és un centre públic d’Educació Infantil i Primària de doble
línia. Tenint en compte la seva situació geogràfica, no és un centre gaire gran però, tot i
així, ha crescut molt des de la seva obertura al curs 2003-2004.
El recinte de l’escola comprèn també la llar d’infants i l’escola de música i, per aquest
motiu, és l’equipament del municipi que genera més activitat.
Els alumnes que assisteixen a l’escola són tant de Gurb com d’altres municipis veïns.
4.3.1.3. Sant Vicenç de Torelló

Sant Vicenç de Torelló és un poble de 1.983 habitants. El municipi té una extensió de forma
triangular i està format per tres nuclis: Sant Vicenç de Torelló, Borgonyà i Vila-seca. Aquest
municipi està situat al nord de la Vall del Ges, entre els municipis de Sant Pere de Torelló i
Torelló.
En els últims anys Sant Vicenç està experimentant grans canvis, de tipus industrial, urbanístic i
cultural. L’any 1700 hi havia 160 habitants, l’any 1842, en tenia 1357, el 1900 va arribar a 1534
i, actualment, al municipi hi ha un total de 1983 habitants.
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Sant Vicenç de Torelló té una sola escola d’educació infantil i primària:
o

Escola Lloriana. És una escola pública d’Educació Infantil i Educació Primària. L’escola va
iniciar el curs escolar a l’edifici actual al 1989. Està situada als afores del municipi en
direcció cap a Vila-seca. Gaudeix d’un entorn rural, ja que està envoltada de camps
excepte per l’oest on hi ha la zona esportiva.
4.3.1.4. Torelló

El municipi de Torelló està situat al cor de la Vall del Ges, un territori del qual formen part
també Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.
Pel que fa a la població, Torelló era poblat ja a l’època neolítica, com posen de manifest les
tombes de les Serrasses. Torelló tenia un centenar d’habitants fins que la població es va
disparar amb la puixança del tèxtil, especialment al llarg del procés industrialitzador del segle
XIX, quan Torelló es va convertir en un important centre d’activitat econòmica. El 1950, Torelló
tenia més de 5.000 habitants, xifra que es va duplicar tot just un quart de segle després. El
creixement de la població ha continuat constant al llarg de les últimes dècades, fins arribar als
prop de 14.000 habitants actuals.
Torelló disposa de les escoles següents:
o

Escola Dr. Fortià Solà (escola pública), escola Vall del Ges (escola pública), escola Marta
Mata (escola pública), escola Rocaprevera (escola privada – concertada) i l’escola Sagrats
Cors (escola religiosa privada – concertada).

Per a realitzar aquesta recerca m’he centrat en una d’aquestes escoles:
o

Dr. Fortià Solà. És un Centre d’Educació Infantil i Primària. És una de les tres escoles
públiques de la localitat. En aquests moments és un centre de doble línia, amb 3 aules de
1r. Té 440 alumnes, 143 són d’Educació Infantil i 297 de Primària.
L’escola disposa de dos edificis, l’Edifici Vell (d’Educació Infantil) i l’Edifici Nou (d’Educació
Primària).
A partir de les 5 de la tarda, l’escola comparteix edifici amb l’Escola Municipal de Música
de Torelló.
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4.3.1.5. Vic
Vic és la capital de la comarca d’Osona i, tenint en compte dades de l’Institut Nacional
d’Estadística consta de 41.192 habitants. És una ciutat en la qual hi ha grans contrastos entre
la tradició i la modernitat, l’herència del món rural i els ambients més avançats, la tranquil·litat
pròpia d’una ciutat petita i l’animació lúdica i festiva.
Es tenen notícies de Vic des del segle IV abans de Crist. Els seus anys d’història fan que sigui
una ciutat amb una gran riquesa de patrimoni. A més, consta de diversos museus, arxius i
edificis històrics, juntament amb moltes associacions dedicades als camps més diversos.
Pel que fa a l’economia de la ciutat, es basa en el sector comercial, industrial i de serveis i
destaca la seva diversitat de comerços i les fires que tenen lloc a la ciutat.
La ciutat de Vic és rica pel que fa a oferta educativa ja que ofereix des de una gran diversitat
de llars d’infants, escoles d’infantil i primària, escoles de secundàries i de formació professional
i especialitzacions, fins a estudis universitaris a la Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya (UVic – UCC).
Els centres d’infantil i primària dels quals disposa la ciutat són els següents:
o

Escola La Sínia (centre públic), escola Centre (centre públic), escola Andersen (centre
públic), escola Doctor Joaquim Salarich (centre públic), escola Guillem de Mont-rodon
(centre públic), escola Sentfores (centre públic), escola Centre Pedagogia Terapèutica Estel
(centre concertat), escola Sta. Caterina de Siena (centre concertat), escola Escorial (centre
concertat), escola Pare Coll – Fedac Vic (centre concertat), escola Sagrat Cor (centre
concertat), escola Sant Miquel dels Sants (centre concertat) i l’escola La Font Ronda
(centre privat).

La recerca portada a terme en aquest document inclou dues d’aquestes escoles:
o

Escola Andersen. L’escola va néixer l’any 1966 com a escola privada i es va anomenar
Andersen en homenatge al famós escriptor de contes infantils.
El curs 1966/67 es va començar amb quaranta alumnes i, a finals de curs, n’eren noranta.
Per primera vegada a Vic es va posar en funcionament un autocar per a recollir els
alumnes de l’escola. La línia pedagògica està basada en els principis de les <<escoles
actives>>, en que la renovació pedagògica i la participació dels pares de l’alumnat en les
tasques de l’escola és essencial.

Grau en Mestra d’Educació Primària

Emma Hernández Terrés

42

Treball Final de Grau
Des de llavors l’escola no ha deixat de créixer i el 1988/89 va ser el primer any de
l’Andersen com a escola pública i, durant aquest mateix curs, va començar a funcionar
l’Aula d’Educació Especial.
o

Escola Escorial. L’escola va néixer l’any 1863 i forma part de la xarxa d’escoles Vedruna.
L’escola ha anat creixen al llarg de tots els seus anys d’història i, actualment, ofereix els
serveis educatius d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i
batxillerat.
De la mateix manera que l’escola El Carme Vedruna de Manlleu descrita anteriorment, al
formar part de la xarxa d’escoles Vedruna és hereva de la iniciativa educativa impulsada
per Joaquima de Vedruna. I també de la mateixa manera que l’escola de Manlleu, forma
part d’un col·lectiu d’escola cristiana de Catalunya compromesa amb la cultura i la llengua
pròpies.

4.4. Anàlisi del treball de l’educació emocional: enquestes
Una de les tècniques utilitzades per a portar a terme l’anàlisi del treball de l’EE en les escoles
descrites ha sigut l’enquesta. He fet arribar enquestes en suport online a varies escoles
d’Osona central. En el cas de l’escola Pompeu Fabra i Les Escoles, m’han fet arribar dues
enquestes; una contestada per la coordinadora d’educació infantil i l’altra per la coordinadora
d’educació primària. En el cas de El Carme Vedruna, també m’han respòs dues enquestes; una
d’elles resposta per una mestra d’educació infantil i l’altra per la psicòloga del centre
especialitzada en educació emocional. Pel que fa a les enquestes de les escoles Lloriana, Fortià
Solà i l’Escorial, les han contestat les coordinadores d’educació infantil. Per últim, l’enquesta
de l’escola Andersen l’ha respòs l’actual secretària de l’equip directiu i mestra d’educació
infantil.
L’objectiu principal de les enquestes és comprovar si una mostra de les escoles d’aquest
territori treballen l’EE de manera programada i sistematitzada, tant en educació infantil com
en educació primària. A més, les enquestes també inclouen preguntes sobre la metodologia
del treball de l’EE a l’escola (en el cas que es treballi), sobre les raons per les quals no es
treballa (en el cas que no es treballi) i sobre la influència del treball de l’EE en la resolució de
conflictes.
Les preguntes de l’enquesta i les consegüents respostes extretes i les conclusions del seu
anàlisi són les següents:
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1. Es treballa l’EE dins el centre?
D’aquesta primera pregunta en podem extreure que totes les escoles analitzades treballen
l’EE, excepte una escola, la Lloriana. És a dir, el 90 % de les escoles analitzades treballen l’EE.

No: 10%

Sí: 90%

Figura 3. Treball de l’EE dins els centres
(Vegeu Annex 3 Quadre 1)
2. Hi ha un projecte d’EE definit?
De les set escoles analitzades només tres tenen un projecte d’EE definit. Aquest fet pot
mostrar que no són gaires les escoles que tinguin un projecte d’EE prou sòlid.

Sí: 40%

No: 60%

Figura 4. Projecte d’EE definit dins els centres
(Vegeu Annex 3 Quadre 2)
3. Quin és l’objectiu principal del programa o de les sessions d’EE?
En termes generals, en el cas de les escoles descrites, tots els objectius del treball de l’EE a
l’etapa educació infantil tenen en comú que van encaminats a proporcionar eines als alumnes
per tal que puguin reconèixer les pròpies emocions i expressar-les. Tot i així, l’objectiu del
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treball de l’EE a l’escola Pompeu Fabra també inclou l’aprenentatge d’hàbits que faciliten la
convivència com donar les gràcies, demanar perdó, demanar permís, respectar els torns de
paraula, etc. És a dir, de la mateixa manera que l’objectiu marc que s’estableix a les escoles
Carme Vedruna i Fortià Solà en relació a l’EE, es treballa tant la competència intrapersonal com
la interpersonal. A més, al Carme Vedruna a partir de P5 s’estableix un objectiu addicional
encaminat a que els alumnes prenguin consciència de com aprenen i puguin adquirir
estratègies que millorin els seus aprenentatges. En el cas del treball portat a terme a l’Escorial,
l’objectiu principal d’aquest és treballar l’EE a través de l’adquisició de valors.
Pel que fa a l’etapa d’educació primària, no podem realitzar una comparativa ja que només
disposem de les dades proporcionades per l’escola Pompeu Fabra en relació a l’objectiu
principal del treball de l’EE en aquesta etapa educativa. Així doncs, en l’etapa d’educació
primària no es treballa tant el fet de posar nom a les emocions i la seva gestió sinó que es
treballen aspectes com l’autoconeixement, l’autoestima i l’autonomia a nivell d’adquisició de
competències intrapersonals i aspectes com les habilitats socials o la resolució de conflictes a
nivell d’adquisició de competències interpersonals.
(Vegeu Annex 3 Quadre 3)
4. El treball de l’EE dins el centre es basa en algun autor o metodologia concreta? En cas
afirmatiu, quin/a?
En concordança amb els resultats obtinguts a la pregunta dues, només dues de les set escoles
analitzades tenen una metodologia de treball d’EE ben definida. En el cas del Pompeu Fabra,
es treballa l’EE a través del programa “pensem” a educació infantil i “Dina dinosaure” a P5 i
educació primària. Pel que fa al treball de l’EE portat a terme al Carme Vedruna, treballen a
partir del Programa d’Ensenyament – Aprenentatge Feliç (PEAF), que es basa en una
metodologia activa i integral.
(Vegeu Annex 3 Quadre 4)
5. Com s’estructuren les sessions d’EE? (inicialment es basen en el reconeixement dels propis
sentiments i emocions i els dels altres, es fa algun tipus d’activitat motriu, es fan dinàmiques
per millorar la convivència dins l’aula, etc.)
Per una banda, en relació a l’estructura de les sessions d’EE a l’etapa d’educació infantil,
observem diferents maneres de fer entre les escoles analitzades. A l’escola Pompeu Fabra es
treballa l’EE a partir de blocs de continguts com, per exemple, l’autoconeixement o
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l’autoestima, a partir dels quals es fixen uns objectius. Se solen iniciar les sessions amb contes,
partint del propi nen/a o amb situacions que poden sorgir a casa o a l’escola. De la mateixa
manera, en el cas del treball realitzat a les escoles Andersen, Fortià Solà, l’Escorial i Les Escoles,
també se solen iniciar les sessions amb contes per treballar les emocions. Tot i així, en la
darrera escola esmentada les sessions no s’estructuren sempre de la mateixa manera i, en
algunes ocasions, es treballen aspectes d’EE a psicomotricitat. A l’escola Carme Vedruna
també es treballa l’EE a partir de la psicomotricitat però amb sessions molt més estructurades.
Es porten a terme dos tipus de treball de les emocions: primerament, a partir del treball
psicomotriu es treballen les emocions que han anat sorgint al llarg de la sessió. Segonament,
es porta a terme un treball cognitiu-emocional a la que denominen “l’aula feliç”. En aquestes
sessions es treballen aspectes com la por, les relacions socials, etc. i els alumnes tenen
l’oportunitat d’expressar lliurement les seves emocions i sentiments.
Per altra banda, en relació al treball de l’EE a educació primària, a l’escola Pompeu Fabra
s’inicia aquest treball amb una cançó. Llavors, es presenten situacions concretes amb el suport
de titelles i es fan jocs per millorar les relacions. Per últim, finalitzen la sessió amb una cançó
de cloenda. En el cas de Les Escoles, es porta a terme un treball menys estructurat. Les
activitats van encaminades a millorar la convivència dins l’aula i es treballen en sessions de
tutoria o d’educació en valors socials i cívics. Disposen de molt material però cada tutor ho
treballa a la seva manera i en els moments que creu més oportuns.
(Vegeu Annex 3 Quadre 5)
6. En quins nivells es treballa l’EE?
A l’escola Pompeu Fabra, Carme Vedruna, Les Escoles, el Fortià Solà i l’Escorial es treballa
l’educació emocional tant a educació infantil com a educació primària. A l’escola Lloriana no es
treballa l’EE i a l’Andersen es treballa a educació infantil.
En el cas del Carme Vedruna, una de les enquestes especifica que el treball de l’EE es porta a
terme a ambdues etapes, mentre que en l’altra s’especifica que només es treballa a educació
infantil. Aquest fet pot ser degut a que en l’etapa d’educació primària només es treballa a cicle
inicial.
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De la mateixa manera, en el cas de Les Escoles passa el mateix. En aquest cas, és possible que
el fet de no tenir una metodologia o estructura clara de treball de l’EE creï confusions a les
mestres en el sentit que no poden saber del cert si en altres etapes es treballa o no. Tal i com
esmenta la coordinadora d’educació primària de l’escola, cada tutor/a treballa l’EE a la seva
manera i no hi ha una línia d’escola definida.
A cap:10%
A ed. infantil:
10%

A ed. infantil i
ed. primària:
80%

Figura 5. Nivells en els quals es treballa l’EE dins els centres
(Vegeu Annex 3 Quadre 6)
7. Tenint en compte la resposta a la pregunta anterior, en cas que no es treballi l’EE en tots
els nivells, per quin motiu no es treballa? Es té intenció de fer-ho en un futur?
A l’escola Pompeu Fabra es treballa l’EE a tots els nivells. També és el cas de Les Escoles i el
Carme Vedruna. Tot i així, la coordinadora de primària de Les Escoles afegeix que li agradaria
que l’escola disposes d’un programa d’EE definit i consensuat a nivell d’escola. També, en el
cas del Carme a educació primària només es treballa l’EE a Cicle Inicial (CI). En aquest cas, una
de les mestres enquestades esmenta també que seria interessant que es pogués treballar en
tots els cursos i que fos un treball integrat a l’aula. Pel que fa a l’escola Andersen, la mestra
afirma que els docents de l’escola són conscients que necessiten més formació per tal
d’ampliar el treball d’EE al centre. Finalment, en el cas de l’escola Lloriana, la mestra
enquestada esmenta que tot i que no tenen una línia d’escola definida per a treballar l’EE,
alguns tutors treballen aquest aspecte en hores de tutoria. A més, també afirma que a
educació infantil es té intenció de tirar endavant aquest treball.
(Vegeu Annex 3 Quadre 7)
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8. Com s’inclou l’EE dins el centre?
Fent referència a la manera com s’inclou l’EE dins el centre, a l’escola Carme Vedruna, a
l’Escorial i a la Pompeu Fabra es treballa com una assignatura més dins l’horari establert. Tot i
així, a l’escola Pompeu Fabra, concretament a educació primària, els mestres també treballen
aquest contingut dins sessions d’altres matèries, com també a Les Escoles i al Fortià Solà. En el
cas de l’escola Fortià Solà es porta a terme aquest treball quan es programen activitats
d’aquest tipus a nivell de coordinació. Pel que fa a l’escola Andersen treballen l’EE en activitats
puntuals.

En activitats
puntuals:10%
Com una
assignatura més
dins l'horari
establert: 45%

Dins les sessions
d'altres
matèries: 45%

Figura 6. Manera com s’inclou l’EE dins els centres
(Vegeu Annex 3 Quadre 8)
9. Aproximadament, quantes hores setmanals es dediquen al treball de l’EE?
De les escoles analitzades un percentatge del 50 % treballen l’EE de 0 a 2 hores a la setmana, el
12,50 % de les escoles treballen aquest contingut de 2 a 4 hores setmanals i el 37,50 % ho
treballen d’altres maneres.
En el cas de l’etapa d’educació infantil de Les Escoles i a l’escola Fortià Solà, no hi ha un horari
establert per a treballar l’EE. Concretament, a l’escola Fortià Solà es treballa tenint en compte
les necessitats de cada grup. A l’escola Pompeu Fabra, concretament a educació infantil, es
treballa 1h. setmanal. Tot i així, la mestra enquestada apunta que hi ha molts moments al dia
en els quals cal treballar-ho. En el cas de l’etapa d’educació infantil a l’escola l’Escorial, la
mestra enquestada també afirma, de la mateixa manera que la mestra de la Pompeu Fabra,
que l’EE és necessari durant molts moments del dia a dia a l’aula i, tenint en compte aquest
aspecte, es treballa de 2 a 4h setmanals. A l’etapa d’educació primària del Pompeu Fabra i Les
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Escoles, i a l’etapa d’educació infantil de les escoles El Carme Vedruna i l’Andersen, es treballa
de 0 a 2 hores setmanals.

Un altre: 38%

De 0 a 2 hores:
50%

De 2 a 4 hores:
12%

Figura 7. Hores setmanals dedicades al treball de l’EE.
(Vegeu Annex 3 Quadre 9)
10. Quins mestres s’encarreguen de treballar l’EE dins el centre?
En el cas del Pompeu Fabra, tant a educació infantil com a educació primària porten a terme
aquesta tasca els tutors/es. Tot i així, a educació infantil també ho treballa el mestre de
psicomotricitat. Aquest treball psicomotriu portat a terme a l’escola es basa en la Pràctica
Psicomotriu Aucouturier i permet treballar l’EE en un altre espai de l’escola en el qual
l’activitat motriu i el joc espontani són les activitats primordials. De la mateixa manera, a
l’etapa d’educació infantil de Les Escoles també ho treballa el tutor i algun especialista. En el
cas de l’etapa d’educació primària d’aquesta mateixa escola i també a les escoles Fortià Solà,
Escorial i Andersen, aquest treball el porten a terme els tutors. Pel que fa a l’escola El Carme
Vedruna, treballen l’EE una mestra d’educació física i una mestra d’educació emocional.
(Vegeu Annex 3 Quadre 10)
11. Els mestres que treballen l’EE al centre han portat a terme algun tipus de formació
addicional?
En el cas de les escoles Pompeu Fabra, Carme Vedruna i Escorial, els mestres que treballen l’EE
en els respectius centres han rebut formació addicional. En canvi, a Les Escoles, al Lloriana, al
Fortià Solà i a l’Andersen els mestres no ha rebut formació addicional.
(Vegeu Annex 3 Quadre 11)
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12. Les agressions i situacions violentes són un problema que es sol presentar al centre?
Atenent a la presència d’agressions i situacions violentes dins els centres, tenint en compte les
persones enquestades, en el 90 % dels centres analitzats no es produeixen aquest tipus de
comportaments. És a dir, en cap centre són freqüents aquest tipus de comportaments excepte
en el cas d’educació primària de l’escola Pompeu Fabra ja que la mestra enquestada ha respòs
que sí que es solen donar aquests comportaments.

Sí: 10%

No: 90%

Figura 8. Freqüència d’agressions i situacions violentes dins els centres
(Vegeu Annex 3 Quadre 12)
13. El treball de l’EE ajuda a reduir o prevenir problemes de conducta en els alumnes?
En aquest cas, el 100% de les escoles analitzades afirmen que el treball de l’EE ajuda a reduir o
prevenir problemes de conducta en els alumnes.
(Vegeu Annex 3 Quadre 13)
14. Quin tipus de millores observeu en la conducta dels alumnes amb el treball de l’EE?
En relació a les millores observables a partir del treball de l’EE, en l’etapa d’educació infantil,
tenint en compte les persones enquestades, en el cas de les escoles Pompeu Fabra i Fortià Solà
s’observa que els alumnes aprenen a comunicar-se i resoldre conflictes a través de la paraula i
també a posar nom a les emocions i saber-les identificar. Tanmateix, en el cas de l’Andersen, la
persona enquestada també afirma que els alumnes aprenen a expressar els seus sentiments
verbalment. En el cas del Carme Vedruna, a més de les millores identificades per les escoles
Pompeu Fabra, Fortià Solà i Andersen, també s’observa que els alumnes adquireixen més
seguretat amb ells mateixos i es coneixen millor. A Les Escoles la persona enquestada afirma
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que, en termes generals, s’observen canvis d’actitud en els alumnes i pel que fa a l’Escorial
s’observa que els alumnes pensen molt més les coses abans de fer-les.
En el cas de l’etapa d’educació primària, a l’escola Pompeu Fabra la persona enquestada
afirma que a partir del treball emocional els alumnes van sent capaços d’utilitzar estratègies
per a resoldre conflictes. En el cas de Les Escoles, s’observa que els alumnes adquireixin més
empatia i aprenen a respectar-se els uns als altres.
(Vegeu Annex 3 Quadre 14)
15. El treball de l’EE és necessari en totes les escoles?
Tenint en compte els docents enquestats, tots ells pensen que l’educació emocional és
necessària en totes les escoles. A més, per una banda, la persona enquestada que exerceix a
l’escola Lloriana, considera que hi hauria d’haver un programa d’EE a l’escola perquè creu que
és un aspecte important i que s’ha de treballar sempre. A més, també afegeix que, tot i que no
tinguin lloc agressions ni situacions violentes dins l’escola, el treball de l’EE ajudaria a reduir i
prevenir els petits conflictes de relació i de conducta que es donen en algunes ocasions. Per
altra banda, la persona enquestada que exerceix a l’escola Fortià Solà, afegeix una reflexió en
la qual considera que es podria establir el treball de l’EE com una assignatura fixa dins l’horari
establert de tot el curs.
(Vegeu Annex 3 Quadre 15)

4.5. Anàlisi del treball de l’educació emocional: pàgines web
Per tal de realitzar un anàlisi més exhaustiu del treball de l’EE a les escoles esmentades, he
portat a terme una observació indirecte a través de les pàgines web de les escoles. Per a
realitzar aquesta observació he sintetitzat la informació cercada a través d’una graella que
podreu trobar a l’apartat Annex. Per a fer l’anàlisi corresponent a través de la informació
cercada m’he plantejat una pregunta marc:
o

La web mostra informació sobre el treball de l’EE al centre?

En relació a aquesta pregunta marc he tingut en compte si aquesta informació apareix a la
pàgina web de cada escola i, en el cas que aparegui, com es presenta aquest contingut. Per tal
de respondre aquesta pregunta, m’he plantejat altres subpreguntes:
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o

La web mostra informació actualitzada de les activitats realitzades al centre?

o

Apareixen les dades bàsiques de contacte amb l’escola (pàgina web, telèfon,...)?

o

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) està descrit en la pàgina web?

o

S’especifiquen els serveis i equipaments dels que disposa l’escola?

o

Apareixen enllaços amb blocs actualitzats dels alumnes de cada cicle/curs?

Aquestes subpreguntes em permeten observar si les pàgines web analitzades tenen la
informació actualitzada, si apareixen les pàgines bàsiques que permetin contactar amb l’escola
fàcilment, si apareix el Projecte Educatiu de Centre (PEC) descrit en les pàgines web, si
s’especifiquen els serveis i equipaments dels quals disposa l’escola, si disposen de blocs
actualitzats per a cada cicle o curs de l’escola i, en cas afirmatiu, si en la construcció d’aquests
blocs hi participen els alumnes o no i, per últim, si apareix informació sobre el treball de l’EE
portat a terme a l’escola. A més, l’anàlisi i recerca d’aquestes subpreguntes també em permet
cercar en quina pestanya de la pàgina web apareix la informació descrita en la pregunta marc
(en el cas que aparegui). Aquest fet pot mostrar el grau d’importància que es dóna al treball
l’EE des de l’escola.
En primer lloc, totes les escoles analitzades actualitzen la informació freqüentment. En termes
generals aquesta informació va adreçada als pares. Les escoles solen penjar petites
descripcions i imatges de festes i/o activitats recents. A més, també hi ha apartats que
informen als pares d’activitats addicionals que es porten a terme a l’escola (visites de persones
explicant en què consisteix la seva professió, minuts de silenci,...).
En segon lloc, totes les escoles mostren les dades de contacte com poden ser el telèfon o
l’adreça electrònica, encara que no sempre de manera prou clara. Considero que aquest
aspecte és molt important per tal de facilitar que persones externes a l’escola puguin establirhi contacte com, per exemple, persones que fan estudis o recerques (com és el meu cas).
En tercer lloc, només una de les escoles analitzades mostra el PEC en la seva pàgina web,
encara que algunes de les escoles n’esmenten els aspectes més rellevants. Tot i que no és
imprescindible que les escoles adjuntin el PEC a la pàgina web del centre, considero que és
molt útil que ho facin. Aquest fet permet que les persones interessades en saber quins són els
aspectes pedagògics més rellevants d’una escola concreta, la seva metodologia i, en definitiva
la seva manera de treballar, puguin gaudir d’aquesta informació ja sigui, per a realitzar una
recerca o per a matricular els seus fills/es en aquella escola concreta.
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En quart lloc, la majoria d’escoles mostren els serveis i equipaments dels quals disposen a
nivell de centre. Aquest fet també permet que tothom pugui saber quins serveis s’ofereixen
(com el servei de menjador i la dieta assignada, el servei de bon dia, les activitats extraescolars, etc.) i també de quins equipaments disposa el centre (aula de música, aula de
psicomotricitat, gimnàs, teatre, etc.).
En cinquè lloc, no totes les escoles disposen de blocs actualitzats per a cada cicle/curs. Penso
que és important que cada cicle o curs tingui un bloc en el qual es puguin mostrar les activitats
més interessants que porten a terme. Penso que seria ideal que aquest bloc el poguessin
elaborar els propis alumnes i inclús que poguessin comentar què és el que els ha agradat més i
menys de l’activitat descrita. D’aquesta manera, els alumnes portarien a terme un treball
interdisciplinar i, a més, podrien disposar d’un espai en el qual opinar sobre aquelles activitats
que els agraden més o amb les que aprenen més i les que menys.
Per últim, pel que fa al treball de l’EE en les pàgines web, només dues de les escoles
analitzades mostra aquesta informació, El Carme Vedruna i l’Escorial. És possible que les
escoles analitzades que treballen l’EE esmentin aquest treball en el PEC. Tot i així, com que la
majoria de les escoles descrites no tenen el PEC penjat en la seva pàgina web aquesta
informació no hi apareix i no se li dedica cap altre apartat en la pàgina.
En el cas de El Carme Vedruna, la informació sobre EE que apareix en la pàgina web es troba
dins l’apartat Etapes. En aquest apartat s’especifica la finalitat de l’educació infantil i també hi
apareix una breu explicació de cadascuna de les àrees que es treballen en aquesta etapa: àrea
de descoberta d’un mateix i dels altres, àrea de descoberta de l’entorn, àrea de comunicació i
llenguatges i activitats complementaries. En aquest últim apartat d’activitats complementàries,
s’especifica que aquestes activitats van encaminades a assegurar que els alumnes puguin
créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat, d’acord amb els objectius de
l’educació integral definida en el Caràcter Propi del Centre. S’especifica que aquestes activitats
es porten a terme dins l’horari escolar en el temps que supera les hores lectives del currículum
obligatori. A l’etapa d’educació infantil aquestes activitats són:
o

Activitat de l’eruga Duna, taller d’anglès, taller de dansa, taller d’expressió oral i taller
cognitiu emocional.

A més, en aquest mateix apartat hi podem trobar un document adjunt en el qual hi ha
informació addicional sobre aquestes activitats.
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Per tant, la informació extreta a través de l’observació indirecte de les pàgines web de les
escoles en relació al treball de l’EE només ha sigut significativa en el cas d’una escola, El Carme
Vedruna.
En el cas de l’Escorial, la informació corresponent a EE es troba a dins el document Pla Anual.
En aquest document s’especifica que a l’escola es treballa l’EE a causa de la importància de les
diferents intel·ligències en el desenvolupament de la persona.
Des de l’escola s’entén l’EE com un procés educatiu continu i permanent, indispensable pel
desenvolupament cognitiu i pel desenvolupament de la personalitat.
A partir d’aquest treball es pretén acompanyar als alumnes en aquest creixement integral,
tenint en compte els aprenentatges relacionats amb les emocions i sentiments. Aquests
aprenentatges permeten conèixer-se a un mateix, establir relacions socials sanes i adquirir
nous aprenentatges.
(Vegeu Annex 4)
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5. Conclusions
5.1. Conclusions de la recerca


Diferents escoles d’Osona treballen l’EE de manera programada i sistemàtica als
nivells d’Educació Infantil i Primària?

A fi de sintetitzar la resposta a la pregunta de recerca, considero que en termes generals les
escoles d’Osona analitzades no treballen de manera prou programada i sistemàtica l’EE ni en
l’etapa d’educació infantil ni en la d’educació primària. Val a dir però, que considero que es
treballa de manera més programada i sistemàtica en l’etapa d’educació infantil que en l’etapa
d’educació primària. A continuació desglosso els arguments que m’han fet arribar a aquesta
conclusió final.
Per una banda, a través de l’anàlisi de les enquestes he pogut extreure varies conclusions. En
primer lloc, el fet que poques escoles –tenint en compte la mostra d’escoles analitzada- tenen
un projecte d’EE sòlid. Tot i així, l’EE es treballa en la majoria d’escoles i els docents estan
conscienciats sobre la importància del seu treball. En el cas de l’escola Lloriana, en la qual no
es treballa l’EE, la mestra enquestada esmenta que alguns dels tutors si que fan activitats
relacionades en alguna hora de tutoria i que a educació infantil es té intenció de tirar el
projecte endavant. A conseqüència del fet que moltes de les escoles analitzades tenen un
projecte poc sòlid, els objectius d’algunes de les escoles analitzades no acaben d’estar ben
definits. Encara que considero que cal destacar els programes de les escoles Pompeu Fabra i
Carme Vedruna de Manlleu. Les dues escoles utilitzen com a recurs per a treballar l’EE el
treball psicomotriu. Considero que aquest treball és interessant ja que aquest tipus d’activitats
permeten observar les conductes dels nens i nenes i permeten conèixer una mica més el seu
estat emocional. A més, en el cas de les dues escoles, es complementa el treball psicomotriu
amb el treball emocional. S’ha de tenir en compte també que una de les mestres que treballa
l’EE a l’escola El Carme Vedruna, està especialitzada en educació emocional, és a dir, té una
formació molt sòlida per a portar a terme aquest treball. Amb això voldria destacar que
considero que la formació addicional en EE per part dels docents és necessària, tant si es
treballa aquest contingut de forma explícita com si no. Penso que el fet de tenir formació en
relació a l’EE possibilita el fet adquirir estratègies pròpies alhora d’ensenyar, ja que permet
conèixer més a cada alumne i que ells mateixos també és coneguin més i, d’aquesta manera,
puguin tenir a l’abast estratègies d’aprenentatge realment útils i individualitzades.

Grau en Mestra d’Educació Primària

Emma Hernández Terrés

55

Treball Final de Grau
En segon lloc, voldria destacar també el fet que, tot i que al enviar les enquestes a cada escola
vaig esmentar que necessitava que les respongués, per una banda, el/la coordinador/a
d’educació infantil i, per altra banda, el/la coordinador/a d’educació primària, només he rebut
dues enquestes referents a l’etapa d’educació primària. Aquest fet fa que no pugui extreure
masses conclusions de les enquestes en l’àmbit d’educació primària. Considero que és possible
que en l’etapa d’educació primària no es treballi tant l’EE com en l’etapa d’educació infantil i,
per aquest motiu, no hagin contestat moltes de les enquestes. Tot i així, algunes de les
persones enquestades han contestat que aquest contingut es treballa a ambdues etapes
encara que no s’hagi contestat l’enquesta referent a educació primària. Una altra hipòtesi
podria ser que en molts casos només es treballa l’EE a cicle inicial de primària i no se sol
treballar tant a cicle mitjà i superior. Des del meu punt de vista és molt important el seu treball
al llarg de tota l’escolarització. A l’etapa d’educació infantil les emocions i sentiments estan
molt presents en els nens i nenes i guien gairebé la totalitat de les seves accions. Per aquest
motiu, és important treballar per tal que els infants siguin capaços de reconèixer els seus
propis sentiments i els dels altres i perquè puguin canalitzar-los de manera adequada. En
l’etapa d’educació primària les relacions amb els iguals són molt importants, com també amb
els adults i van prenen consciència de com són i van formant les bases de la seva personalitat i
autoestima. En aquesta etapa és important treballar l’autoestima, les relacions amb els
companys a través de dinàmiques de grup, l’autonomia, etc. És per aquest motiu que les
diverses etapes requereixen que es porti a terme un treball diferenciat de l’EE tal i com han
especificat les mestres enquestades de les escoles Pompeu Fabra i Les Escoles.
En tercer lloc, en relació a la freqüència de situacions violentes a les escoles, la majoria
d’escoles han contestat que no són freqüents aquest tipus de situacions. Tenint en compte que
la majoria de centres enquestats treballen l’EE, és possible que no es produeixin situacions
violentes a les escoles analitzades precisament perquè es porta a terme aquest treball. Així
doncs, considero que aquest fet corrobora en part la importància del seu treball. A més, tenint
en compte les respostes a les enquestes, cal destacar també que tots els docents enquestats
que treballen l’EE han observat millores en els alumnes. Aquestes millores observades són més
comunicació entre alumnes, la resolució de conflictes a través del diàleg, el fet de posar nom a
les emocions i identificar-les, l’augment de la seguretat en els alumnes, el coneixement d’un
mateix, el fet de pensar molt més les coses abans de fer-les, l’augment de l’empatia i el
respecte i canvis d’actitud en general.
En quart lloc, cal destacar que algunes escoles no tenen un horari fixa per treballar l’EE. Però
d’altres, com és el cas per exemple de l’escola Carme Vedruna, sí que tenen un horari fixa. En
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el cas del programa PEAF portat a terme en aquesta mateixa escola, s’avalua de manera
continuada, a partir de l’observació directa i sistemàtica, amb anotacions i una graella amb els
ítems generals a avaluar (tot i que la part més emocional no s’avalua). Aquesta avaluació
formal es porta a terme pel fet que el programa es realitza com una assignatura més dins
l’horari establert ja que, a nivell normatiu, ha de constar que les assignatures que es porten a
terme a l’escola serveixen realment per millorar l’èxit acadèmic dels alumnes. Des del meu
punt de vista, considero que aquest tipus de treball té aspectes positius però també en té de
negatius. Penso que es necessari treballar l’EE en el dia a dia a l’aula i crec que és un contingut
que s’hauria de treballar de manera interdisciplinar a partir de totes les assignatures. Ara bé,
considero també que el fet de disposar d’un horari fixa dins l’horari establert és un molt bon
recurs per assegurar que es treballa. Tot i així, treballar aquest contingut com a una
assignatura més provoca que s’hagin d’avaluar els coneixements adquirits per part dels
alumnes com u faríem amb qualsevol altra assignatura i, tenint en compte el contingut del qual
estem parlant, constitueix una tasca molt difícil. La seva dificultat rau en què és molt difícil
avaluar el treball emocional que porten a terme els alumnes. L’evolució en l’àmbit emocional
requereix temps i esforç per part de les persones implicades i hi intervenen múltiples factors.
Per altra banda, a través de l’observació indirecta a través de les pàgines web, he pogut
observar que de les escoles analitzades són poques les que afegeixen informació sobre el
treball de l’EE en la seva web. És cert que la majoria d’escoles disposen d’informació
actualitzada, cosa que demostra la implicació en l’adaptació a les noves tecnologies, com
també la majoria disposen de les dades de contacte, els serveis i equipaments i un bloc
actualitzat de cada cicle / curs. Aquest darrer aspecte mostra també la implicació dels propis
alumnes en les activitats esmentades en la plataforma virtual de cada escola. Tot i així,
considero que és essencial que les escoles que treballen l’educació emocional afegeixin
aquesta informació en la pàgina web ja que, d’aquesta manera, donaran a conèixer el seu
projecte i penso que també és un indicador de la importància que se li atorga al projecte en
concret des de l’escola.
5.2. Conclusions generals
Considero que la família és l’esglaó inicial que permet l’aprenentatge de l’EE. Així doncs, la
utilització intel·ligent de les emocions hauria de començar en ella i continuar-se després a
l’escola. Hem de tenir en compte però, que molts infants no reben una correcta educació en
l’àmbit de les emocions des de casa, més aviat al contrari. La societat actual està
caracteritzada per la immediatesa. Aquesta immediatesa afecta a tots els aspectes de la nostra
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vida i provoca incertesa. Aquesta incertesa pot ser causa d’altres conflictes que mostren dades
alarmants com l’augment de la violència, les conductes disruptives, conductes delinqüents,
etc.
Tenint en compte les característiques de la societat en la qual vivim doncs, considero que es
necessari dotar als infants d’EE. Basant-me en la recerca portada a terme, l’EE té un paper
essencial en la utilització eficaç del conjunt de recursos que permeten la resolució de conflictes
i que, en definitiva, permeten construir els valors cívics necessaris per conviure en societat. Per
aquest motiu, una societat mancada en IE possiblement serà una societat pobre en molts dels
valors essencials per a la convivència. És per aquest motiu que l’EE té un paper rellevant per tal
de sostenir aquests valors cívics dins un món canviant i complex.
Penso que moltes dificultats d’aprenentatge es donen a causa de bloquejos emocionals. Al
llarg de l’elaboració d’aquest treball he pogut comprovar la gran influència que tenen les
emocions sobre el nostre cervell i, per tant, sobre els nostres aprenentatges. L’analfabetisme
emocional provoca bloquejos emocionals que impedeixen qualsevol aprenentatge. En aquests
casos, l’única manera de fer front a nous aprenentatges és educant les emocions. Aquesta
educació no només permet l’adquisició d’aprenentatges sinó que també permet disposar d’un
equilibri emocional per millorar les relacions amb un mateix i amb els altres. És en aquest camí
a partir del quals els mestres podem posar el nostre granet de sorra per tal d’ensenyar als
alumnes nous coneixements i per tal de preparar-los per a la vida, per afrontar les adversitats i
apropar-los a la felicitat.
Actualment, hi ha una gran quantitat d’estudis i informació que corrobora la importància de
l’EE i, tenint en compte la recerca portada a terme, també hi ha molts docents conscients de la
necessitat de treballar aquest aspecte.
Personalment, penso que el treball de l’EE ha de ser controlat i rigorós, no esporàdic. Tot i així,
per a portar a terme aquest tipus de treball de manera programa i sistematitzada i per tal que
realment sigui afectiu, considero que és necessari més impuls per part de les organitzacions
públiques i/o privades alhora de consolidar aquests aprenentatges. És difícil trobar la
incorporació al currículum d’aquesta necessitat tant bàsica que permet als alumnes
desenvolupar la seva capacitat emocional i contribuir en el seu benestar psicològic. Aquest fet
mostra que lamentablement encara queda molt camí per endavant en aquesta alfabetització
de les emocions.
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3. Annex 3: anàlisi del treball de l’educació emocional. Enquestes
Quadre 1. Es treballa l’EE dins el centre?
Pompeu Fabra

EI

Sí

EP

Sí

EI

Sí

EI

Sí

EI

Sí

EP

Sí

Lloriana

EI

No

Fortià Solà

EI

Sí

Andersen

EI

Sí

Escorial

EI

Sí

El Carme Vedruna

Les Escoles

Quadre 2.Hi ha un projecte d’EE definit?
Pompeu Fabra

EI

Sí

EP

Sí

EI

Sí

EI

Sí

EI

No

EP

No

Lloriana

EI

No

Fortià Solà

EI

No

Andersen

EI

No

Escorial

EI

Sí

El Carme Vedruna

Les Escoles

Quadre 3. Quin és l’objectiu principal del programa o de les sessions d’EE?
Pompeu Fabra

EI

Ajudar-los a conèixer-se i a valorar-se a si mateixos (les
seves preferències, els seus gustos, el que saben fer
sols a l'escola i a casa), posar nom a les emocions i
començar a expressar les seves emocions i sentiments,
començar a reconèixer els seus èxits i alguns errors
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propis, treballar la resolució de conflictes, utilització
de les formes de salutació, donar les gràcies, demanar
perdó, demanar permís, respectar els torns de
paraula,...
EP

Afavorir el coneixement personal i les relacions amb
els

altres.

Es

treballen

Autoconeixement,

els

autonomia,

següents

blocs:

autoestima,

comunicació, habilitats socials, escolta, solució de
conflictes i assertivitat.
El Carme Vedruna

EI

Fer un treball per tal que els nens sàpiguen gestionar
les seves emocions.

EI

El treball està enfocat a nivell interpersonal i
intrapesonal. A cada curs es treballen uns continguts,
però la idea principal és descobrir entre tots eines que
ens ajudin a estar millor i aprendre a gestionar les
emocions que podem sentir. A partir de P-5 també
s'intenta treballar la consciència de com aprenem i
quines estratègies ens van millor per aprendre.

Les Escoles

EI

Treballar aquest aspecte perquè nens i nenes sàpiguen
gestionar les emocions.

EP
Lloriana

EI

No es treballa l'educació emocional com a eix
transversal a tota l'escola ni tampoc a cada cicle.;
Nosaltres a Ed.Infantil ho vam treballar el curs passat
en els tallers de cicle: una sessió setmanal barrejant
els nens de p3, p4 i p5 i formant grups de 12 nens/es.
Però aquest curs se n'han fet altres.; No hi havia un
objectiu principal ben definit, sinó que se'ls explicaven
contes d'emocions i entre tots els nens es comentava i
explicaven com es sentien, que podien fer en una
situació semblant...

Fortià Solà

EI

Que el nen prengui consciència de les seves emocions,
estats d'ànim, sentiments... i això afavoreixi la seva
relació amb els altres.
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Andersen

EI

Donar eines en els nostres alumnes per saber
expressar les seves emocions.

Escorial

EI

Ensenyar a través dels valors tot el tema de l'educació
emocional. Tenim una mestra d'Infantil que aquest
curs està millorant el projecte que ja tenim iniciat
bàsicament treball per valors a través d'una eruga
anomenada Duna. A partir d'aquí estan ampliant tot el
treball d'educació emocional. Ho treballem a través de
diferents contes, emocions i sentiments de l'eruga...
L'objectiu és que el curs vinent el projecte estigui
bastant acabat.

Quadre 4. El treball de l’educació emocional dins el centre es basa en algun autor o
metodologia concreta? En cas afirmatiu, quin/a?
Pompeu Fabra

EI

No ho sé. Sé que l'escola va rebre una formació fa
anys, i arrel d'aquella formació es va fer una gradació
dels objectius i activitats a treballar per a cada nivell,
però no sé de quin autor és el projecte porta per nom
"El pensem" i a P-5 també fan alguna activitat del
"Dina, dinosaure".

EP
El Carme Vedruna

EI
EI

Les Escoles

El treball del Dina Dinosaure.

Metodologia activa i integral.

EI
EP

Lloriana

EI

No

Fortià Solà

EI

No

Andersen

EI

No

Escorial

EI

No
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Quadre 5. Com s'estructuren les sessions d'educació emocional? (inicialment es basen en el
reconeixement dels propis sentiments i emocions i els dels altres, es fa algun tipus
d'activitat motriu, es fan dinàmiques per millorar la convivència dins l'aula, etc.)
Pompeu Fabra

EI

Es treballen diferents apartats: autoconeixement,
autonomia,

autoestima,

comunicació,

habilitats

socials, escolta, solució de conflictes,... En cada apartat
s'han fixat uns objectius a aconseguir i a partir d'aquí
es desenvolupa la sessió. Hi ha sessions per es parteix
el propi nen, d'altres de situacions que es poden viure
a casa o a l'escola, d'altres a partir de contes,...
Sempre hi ha una primera part de la sessió que es fa
conjuntament amb el grup fent conversa i a vegades
s'acaba sobre paper. A P-5 es treballa també el "Peix
irisat" les escates del peix no s'aconseguien a nivell
individual sinó de grup amb la qual cosa tot el grup
havia d'aconseguir l'objectiu. No sé si ara en aquests
moments també el fan.
EP

Es comença la sessió amb una cançó, es continua
presentant als alumnes situacions concretes (utilitzant
uns titelles) i properes on els nens puguin expressar el
que senten i reflexionar-hi. També es proposen
diferents jocs per millorar les relacions en el grup. Hi
ha també una cançó de cloenda. S'intenta que el que
s'ha treballat en les sessions concretes s’estengui a
altres moments del dia.

El Carme Vedruna

EI

A l'escola es fan dos tipus de treball emocional.; El
primer consisteix en tot el grup classe després de fer la
sessió de psicomotricitat, es per tornar a la calma i
parlar del què s'ha fet i com ha anat en la sessió de
psicomotricitat.; I el segon tipus d treball consisteix en
agafar en petit grup els nens que tenen algun
problema; ja sigui de temes de por, temes
psicomotrius, de relació o que necessiten un espai on
poder-se desfogar-se....
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EI

Es combinen sessions de psicomotricitat i educació
emocional. El programa es diu PEAF (Programa
d'Ensenyament i Aprenentatge Feliç). Les sessions
comencen al gimnàs amb un treball psicomotiru que
s'aprofita per treballar les emocions que han sorgit, a
la sessió de treball cognitiu-emocional a l'aula feliç.

Les Escoles

EI

Les sessions no estan estructurades sempre de la
mateixa manera; sovint es parteix d'un conte que
ajuda a nens i nenes a verbalitzar el que ells senten.;
també s'aprofiten sessions de psicomotricitat o
moments dins l'aula per a treballar dinàmica dins del
grup (cooperació,empatia...)

EP

A Primària solem fer activitats per millorar la
convivència dins l'aula sobretot en hores de tutoria i
en l'hora d'educació en valors socials i cívics (encara
que no hi ha tot el grup classe sencer) però
generalment els tutors ho apliquen o treballen quan
ho creuen necessari. De totes maneres, tot i que
tothom veu la necessitat de treballar-ho i generalment
es treballa a tots els cursos, no hi ha un programa o
una metodologia concreta a treballar a nivell d'escola.
Si que disposem de força material de diferents autors
però cadascú ho aplica i ho treballa una mica a la seva
manera.

Lloriana

EI

Fortià Solà

EI

Expliquem un conte i parlem de l'emoció que tracta
(por, alegria, saber compartir...) Podem fer un mural a
la classe de diferents expressions facials, un llistat a la
pissarra amb les coses que fem bé o no, les coses que
ens fan por o no, que ens agraden o no... Va molt
relacionat amb les actituds que convé treballar a l'aula
per afavorir la convivència.

Andersen

EI

A Cicle Infantil ho fem a partir de l'explicació de
contes.
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Escorial

EI

Dir que a Infantil, constantment treballem educació
emocional, el dia a dia, però també destinem una hora
a la setmana aquest treball de la Duna. Treballem les
principals emocions i valors a través de diferents
contes, treballem emocions i sentiments com pot ser
la ira, la vergonya, la frustració, la ràbia, l'alegria...
cada curs treballa les més adequades a la seva edat.
Fem

dinàmiques

per

treballar

les

emocions,

representacions teatrals d'un fet amb els nens,
dibuixos mostrant l'emoció...

Quadre 6. En quins nivells es treballa l’educació emocional?
Pompeu Fabra

El Carme Vedruna

Les Escoles

EI

Ambdós

EP

Ambdós

EI

Ambdós

EI

Educació Infantil

EI

Educació infantil

EP

Ambdós

Lloriana

EI

Fortià Solà

EI

Ambdós

Andersen

EI

Educació infantil

Escorial

EI

Ambdós

Quadre 7. Tenint en compte la resposta a la pregunta anterior, en cas que no es treballi
l'educació emocional en tots els nivells, per quin motiu no es treballa? Es té intenció de ferho en un futur?
Pompeu Fabra

EI
EP

El Carme Vedruna

EI

En educació infantil es treballa a tots els tres cursos,
pel que fa a la primària es fa en el cicle inicial.

EI

Jo crec que mica en mica s'ha d'anar treballant, la idea
va sorgir a Educació infantil, però seria molt
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interessant que es pogués ampliar. També és
important poder anar veient canvis i millores. Seria
interessant també que fos un treball integrat a l'aula,
al dia dia.
Les Escoles

EI

En aquests moments no s'ha establert una línia
d'escola, el treball s'organitza més dins de cada cicle.

EP

A mi personalment m'agradaria que l'escola tingués un
programa més definit, d'aquesta manera tothom ho
treballaria i se seguiria una línia d'escola.

Lloriana

EI

Fa uns anys es va fer un curset a nivell d'escola sobre
com programar de manera més competencial en el
qual es va parlar del treball cooperatiu, de dinàmica de
grup... una pinzellada d'educació emocional però no se
n'ha fet cap seguiment i no se n'ha parlat més a nivell
de tot el claustre.; Que jo sàpiga, els mestres tutors
treballen alguns aspectes emocionals a l'hora de
tutoria.; Nosaltres a Ed. Infantil sí que tenim intenció
de treballar-ho.

Fortià Solà

EI

Andersen

EI

Som conscients que com a docents ens cal formació en
aquest àmbit per poder-ho treballar amb els nostres
alumnes a nivell de centre.

Escorial

EI

Quadre 8. Com s’inclou l’educació emocional dins el centre?
Pompeu Fabra

EI

Es treballa com a una assignatura més dins l’horari
establert.

EP

Es treballa com a una assignatura més dins l’horari
establert i els mestres també treballen l’EE dins les
sessions d’altres matèries.

El Carme Vedruna

EI

Es treballa com a una assignatura més dins l’horari
establert i els mestres també treballen l’EE dins les
sessions d’altres matèries.
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EI

Es treballa com a una assignatura més dins l’horari
establert.

Les Escoles

EI

Els mestres treballen l’EE en les sessions d’altres
matèries.

EP
Lloriana

EI

Fortià Solà

EI

A tutoria, educació en valors socials i cívics.

Els mestres treballen l’educació emocional en les
sessions d’altres matèries (quan es programa a nivell
de coordinació).

Andersen

EI

Amb activitats puntuals.

Escorial

EI

Es treballa com a una assignatura més dins l’horari
establert.

Quadre 9. Aproximadament, quantes hores setmanals es dediquen al treball de l’educació
emocional?
Pompeu Fabra

EI

A educació Infantil es treballa 1h. dins l'horari
establert, ara bé hi ha molts moments en el dia a dia
en què cal treballar-ho.

El Carme Vedruna

Les Escoles

EP

De 0 a 2 hores.

EI

De 0 a 2 hores.

EI

De 0 a 2 hores.

EI

No està establert en l’horari.

EP

De 0 a 2 hores.

Lloriana

EI

Fortià Solà

EI

Cada curs s’ho programa en funció de les necessitats
del grup.

Andersen

EI

De 0 a 2 hores.

Escorial

EI

De 2 a 4 hores.
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Quadre 10. Quins mestres s’encarreguen de treballar l’educació emocional dins el centre?
Pompeu Fabra

EI

Els tutors l'hora que està establerta a l'horari, però a
psicomotricitat també es treballa i no és el tutor.

El Carme Vedruna

EP

Els tutors.

EI

Dues mestres especialitzades.

EP

Mestra

d’educació

física

i

mestra

d’educació

emocional.
Les Escoles

EI

Tutors i algun especialista.

EI

Els tutors.

Lloriana

EI

Fortià Solà

EI

Els tutors

Andersen

EI

Els tutors.

Escorial

EI

Les tutores.

Quadre 11. Els mestres que treballen l'educació emocional al centre han portat a terme
algun tipus de formació addicional?
Pompeu Fabra

EI

Sí

EP

Sí

EI

Sí

EI

Sí

EI

No

EP

No

Lloriana

EI

No

Fortià Solà

EI

No

Andersen

EI

No

Escorial

EI

Sí

El Carme Vedruna

Les Escoles
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Quadre 12. Les agressions i situacions violentes són un problema que es sol presentar al
centre?
Pompeu Fabra

EI

No

EP

Sí

EI

No

EI

No

EI

No

EP

No

Lloriana

EI

No

Fortià Solà

EI

No

Andersen

EI

No

Escorial

EI

No

El Carme Vedruna

Les Escoles

Quadre 13. El treball de l'educació emocional ajuda a reduir o prevenir problemes de
conducta en els alumnes?
Pompeu Fabra

El Carme Vedruna

Les Escoles

EI

Sí

EP

Sí

EI

Sí

EI

Sí

EI

Sí

EP

Sí

Lloriana

EI

Fortià Solà

EI

Sí

Andersen

EI

Sí

Escorial

EI

Sí

Quadre 14. Quin tipus de millores observeu en la conducta dels alumnes amb el treball de
l'educació emocional?
Pompeu Fabra

EI

Aprenen habilitats socials, a demanar les coses als
seus companys no amb l'acció sinó amb la paraula, a
donar les gràcies, a demanar permís per entrar en el
joc dels altres,... Aprenen a respectar els companys i
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els seus espais, i a començar a entendre que amb la
paraula es poden evitar conflictes entre ells. A saber
posar nom a les seves emocions i a identificar com se
senten.
EP

Quan treballes estratègies per resoldre conflictes i els
dones diferents solucions als problemes que poden
tenir a C. I. comencen a ser capaços d'utilitzar-les.

El Carme Vedruna

EI

En el meu cas com a mestra de p3 veig que els nens
tenen un espai per treballar les emocions i tornar a la
calma amb temps.; Pel que fa als petits grups els nens
van agafant mes seguretat amb ells mateixos.

EI

Primerament el coneixement de les emocions, que
encara que sembli molt evident, moltes vegades no
tots els nens tenen accés a parlar-ne.; També penso
que és un temps al que es dedica plenament a escoltar
al nen, és un espai setmanal a on els nens i nenes
poden expressar-se i descobrir-se (a l'aula moltes
vegades poden passar més desapercebuts perquè hi
ha més activitats dirigides, això no vol dir que no
s'escoltin, evidentment).

Les Escoles

EI

S’observen canvis d’actitud.

EP

Tenen més empatia i aprenen a respectar-se amb els
companys.

Lloriana

EI

Fortià Solà

EI

Són més conscients de les seves emocions, saben
reconèixer-les i controlar-les més.; També aprenen a
resoldre situacions o conflictes parlant més i arribant a
acords.

Andersen

EI

Es veuen capaços perquè tenen eines, d'expressar els
seus sentiments verbalment.

Escorial

EI
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Quadre 15. El treball de l'educació emocional és necessari en totes les escoles?
Pompeu Fabra

EI

Sí, en totes.

EP

Sí, en totes.

EI

Sí, en totes.

EI

Sí, en totes.

EI

Sí, en totes.

EP

Sí, en totes.

Lloriana

EI

Sí, en totes.

Fortià Solà

EI

Sí, en totes.

Andersen

EI

Sí, en totes.

Escorial

EI

Sí, en totes.

El Carme Vedruna

Les Escoles

Quadre 16. Suggeriments / Informació addicional sobre el programa d'educació emocional
de l'escola
Pompeu Fabra

EI

En la nostra escola la psicomotricitat es treballa a
partir de la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, i aquesta
pràctica

també

et

permet

treballar

l'educació

emocional en un altre espai de l'escola i on l'activitat
motriu i el joc espontani és l'activitat primordial dins la
sala.
EP
El Carme Vedruna

EI
EI

Les Escoles

EI
EP

Lloriana

EI

Personalment crec que hauríem de tenir un programa
d'educació emocional a l'escola perquè considero que
és un aspecte molt important i que s'ha de treballar
sempre.

I

malgrat

no

tinguem

un

problema

d'agressions i situacions violentes a l'escola penso que
ens ajudaria a reduir i prevenir els petits conflictes de
relació i de conducta que a vegades es donen.
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Fortià Solà

EI

Podríem establir-ho com una assignatura fixa dins
l'horari de tot el curs.

Andersen

EI

Tenim una pàgina web pels professors on allà hi tenim
tots els contes penjats, cançons de les diferents
emocions, valors, sentiments que volem transmetre.
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4. Annex 4: anàlisi del treball de l’educació emocional. Pàgines web
Escoles
Pompeu

Les

Carme

Fabra

Escoles

Vedruna

Lloriana

Dr.

Andersen

Escorial

Fortià
Solà

1.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Dades Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No (tot i Sí

Sí

Sí

Informació
actualitzada
de

les

activitats
realitzades
al centre
2.

bàsiques de
contacte
amb l’escola
(pàgina
web,
telèfon,...)
3.

PEC No

(Projecte

(s’esme

així en la

Educatiu de

nten

web

Centre)

només

s’informa

alguns

que

aspecte

durant

s)

aquest
curs
l’escola
està
treballant
en
l’elaborac
ió,
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actualitza
ció

i

revisió
d’aquest
document
)
4. Serveis i Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No (no hi Sí

Sí (tot i Sí

Sí

ha

que

equipament
s de l’escola
5.

Bloc Sí (alguns Sí

actualitzat

no estan

(alguns

un

per a cada actualitza

no estan bloc per a

només

cicle/curs de ts)

actualitz

cada cicle

hi

l’escola

ats)

però

fotogr

si

ha

que tenen

afies i

un

una

bloc

d’anglès,

breu

un

descri

bloc

de

pció

castellà i

de

un

cada

altre

de

cicle)

projectes
de
comarque
s de 4t)
6.

No

No

Informació

Sí

No

No

No

Sí

(dins

l’apartat

sobre

el

Pla

treball

de

Anual)

l’Educació
Emocional al
centre
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