
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE 
EMOCIONAL 

Curs de redacció 2016-17 

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat                      
Castellví de Rosanes 



Projecte Emocional                                                                                                                      Projecte de Convivència 

 

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat                                                            Castellví de Rosanes                1 

 

ÍNDEX 

 

Introducció           2 

Marc normatiu          3 

Objectius           7  

Competències socioemocionals        8 

Enfocament metodològic                    10 

Mirada del docent                     13 

Models d’intervenció                      15 

Activitats i recursos                     17 

Avaluació                      19 

Agraïments                     20 

Bibliografia                      21 

Diligència                                                                                                                                              22 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Emocional                                                                                                                      Projecte de Convivència 

 

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat                                                            Castellví de Rosanes                2 

INTRODUCCIÓ  

 

Pretendemos utilizar nuestros afectos como utilizamos el mar. 

No podemos alterar sus mareas, ni su oleaje, pero podemos utilizar su fuerza para navegar. 

Construiremos un rumbo afectivo usando las fuerzas irremediables  

de nuestra afectividad básica. 

Marina (1996) 

 

El Projecte Emocional de l’escola Mare de Déu de Montserrat, emmarcat dins el Projecte de 

Convivència, està orientat a afavorir els processos de desenvolupament integral de l’alumnat, 

facilitant el seu creixement personal i d’aprenentatge. 

Saber reconèixer els sentiments i les emocions, tant les pròpies com les dels altres, és bàsic per 

entendre què passa a l’entorn i per interactuar amb el món que ens envolta. Per aquest motiu, 

és imprescindible proporcionar estratègies i habilitats que potenciïn en les criatures, 

l’autoconeixement,  una bona autoestima, relacions des del respecte, empatia, creativitat i 

bona comunicació, iniciativa personal i autonomia, responsabilitat en les pròpies accions, 

acceptació dels límits, resolució de conflictes de forma assertiva i automotivació per ser feliços, 

ja que totes aquestes habilitats faciliten millors aprenentatges i resultats acadèmics, i per tant, 

èxit escolar i major benestar personal. 

El nostre enfocament és bàsicament preventiu, i tal com diu la Mercè Traveset, pretén ajudar a 

travessar les crisis vitals del creixement evolutiu per viure cada etapa, i donar eines per poder 

crear un pont entre les emocions i el pensament, i generar un estat de consciència dels 

individus més global i integrador de la seva realitat i del seu ser profund. 

 

 

 



Projecte Emocional                                                                                                                      Projecte de Convivència 

 

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat                                                            Castellví de Rosanes                3 

NORMATIVA 

Normativa general del projecte de convivència: 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 l’obligatorietat que 

tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre.  

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina a 

l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el seu pla de convivència 

i totes aquelles actuacions i activitats programades pel foment de la convivència escolar. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la 

convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el projecte 

educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article 23.2 

que les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de 

promoció de la convivència establertes en el centre.  

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter educatiu 

que han de tenir els processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per 

corregir conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de constituir 

una comissió de convivència.  

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació 

del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de 

centre, determina que els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir 

implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un termini 

màxim de tres anys a partir de la data de publicació.  

Normativa específica del projecte emocional: 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. BOE 106 - 4.5.2006 

El Preàmbul estableix que un dels principis fonamentals que presideix aquesta Llei consisteix 

en: 

L’exigència de proporcionar una educació de qualitat a tots els ciutadans dels dos sexes, en 

tots els nivell educatius (...). Es tracta d’aconseguir que tots els ciutadans assoleixin el màxim 

desenvolupament possible de totes les seves capacitats, individuals i socials, intel·lectuals, 
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culturals i emocionals, per a la qual cosa els cal rebre una educació de qualitat adaptada a les 

seves necessitats (...). 

L’article 71, sobre els Principis, estableix que: 

71.1 Les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tot l’alumnat 

assoleixi el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els 

objectius que estableix amb caràcter general aquesta Llei.  

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. DOGC 5422 - 16 .07. 2009 

L’article 2.2, sobre els Principis rectors del sistema educatiu, estableix que el sistema educatiu 

es regeix, entre d’altres, pels principis específics següents: 

2.2.a La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials 

dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat (...). 

2.2.b La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i 

condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

L’article 21.2, sobre els Drets dels alumnes, estableix que, entre d’altres, tenen dret a: 

21.2.n Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu. 

21.2.f. Ésser educats en la responsabilitat.  

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centre educatiu. DOGC 5686 - 5.8.2010 

L’article 15, sobre l’Acció tutorial, estableix que: 

15.1. L'acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l'alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, 

d'acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l'alumnat per part 

de tot el professorat. 

Decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en 

els centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC 4670 -6.7.2006 

L’article 8, sobre el Dret a la formació, estableix que: 

8.1 L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament 

integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament 

acceptats en la nostra societat. 

8.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'alumnat ha de comprendre: 
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8.2.a La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància 

i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

8.2.b El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la 

geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de 

l'entorn natural i del patrimoni cultural. 

8.2.c L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també 

de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d'ús de les tecnologies de 

la informació i de la comunicació. 

8.2.d L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques 

amb ell mateix i amb els altres. 

8.2.g La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 

L’article 11, sobre el Dret a la integritat i la dignitat personal, estableix que l’alumnat té, entre 

d’altres, els drets següents: 

11.a Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. 

11.d A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys. 

L’article 20, sobre el Deure de respecte als altres, estableix que: 

20. L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la 

comunitat escolar. 

L’article 22, sobre el Deure de respectar les normes de convivència, estableix per part de 

l’alumnat, entre d'altres, les obligacions següents: 

22.a Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com 

també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 

22.b No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o 

per qualsevol altra circumstància personal o social. 

22.h Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet 

que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària. DOGC 4915 - 29.6.2007 
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Aquest decret estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i indica que la 

competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds que permeten 

participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i 

responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades. Pren com a referència un model de 

persona que pugui ser un element actiu en la construcció d’una societat democràtica, solidària 

i tolerant, i compromès a contribuir en la seva millora. 

Documents d'organització i gestió del centre 

En l’apartat 6.1.3 Acció tutorial, del document Concreció i desenvolupament del currículum de 

l'educació infantil i primària, s'indica que l’acció tutorial comporta el seguiment individual i 

col·lectiu dels alumnes en els termes establerts en el projecte educatiu i en les normes 

d’organització i funcionament del centre amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de 

llur personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir 

la maduresa personal i la integració social. 
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OBJECTIUS 

Objectiu general 1. Conèixer i comprendre les pròpies emocions i les dels altres.  

Objectius específics: 

1.1. Adquirir un major coneixement de les pròpies emocions.  

1.2. Identificar les emocions dels altres.  

Objectiu general 2. Aprendre a regular les pròpies emocions.  

Objectius específics: 

2.1. Desenvolupar l’habilitat de regular les pròpies emocions.  

2.2. Desenvolupar la tolerància a la frustració.  

2.3. Desenvolupar la capacitat de retardar gratificacions.  

2.4. Adoptar una actitud positiva davant la vida.  

Objectiu general 3. Potenciar l’autoestima.  

Objectius específics: 

3.1. Proporcionar estratègies per al desenvolupament de les competències bàsiques per a l’equilibri 

personal i la potenciació de l’autoestima.  

3.2. Potenciar la capacitat d’esforç i motivació davant el treball.  

3.3. Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se.  

Objectiu general 4. Desenvolupar una major competència emocional en les relacions socials.  

Objectius específics: 

4.1. Adquirir l’habilitat de la comprensió empàtica en les relacions interpersonals.  

4.2. Potenciar actituds de respecte i tolerància.  

Objectiu general 5. Adoptar una actitud positiva davant la vida.  

Objectius específics: 

5.1. Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu.  

5.2. Aprendre a fluir. 

 

La educación más alta es la que no se limita a darnos la información, sino que hace que nuestra 

vida esté en armonía con toda la existencia. 

 RabindranathTagore 
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COMPETÈNCIES SOCIOEMOCIONALS 

L’objectiu de l’adquisició de les competències socioemocionals és la pressa de consciència d’un 

mateix i la millora de les condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la convivència 

dins els centres educatius. Disposar de mecanismes per millorar la competència 

socioemocional de l’alumnat i la seva assertivitat enfront de la pressió de grup, els ajudarà a 

gestionar els conflictes dins d’un ambient de respecte i de valors democràtics. També facilitarà 

la prevenció de l’assetjament o de la pertinença a grups de risc. 

Segons Rafael Bisquerra les competències socioemocionals es poden estructurar en cinc grans 

blocs: 

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL 

Competència personal bàsica que 

ajuda a prendre consciència de les 

pròpies emocions i les emocions dels 

altres, identificar-les, familiaritzar-se 

amb un vocabulari emocional i 

expressar-les a través de la 

comunicació verbal i no verbal.  

Afavoreix el desenvolupament de 

l’empatia i la millora en les relacions 

intrapersonals i interpersonals.  

- Presa de consciència de les pròpies emocions.  

- Donar nom a les pròpies emocions.  

- Comprensió de les emocions dels altres. 

- Comprensió del significat i els avantatges o dificultats 

de cadascuna de les emocions. 

 

 

REGULACIÓ EMOCIONAL 

Competència necessària per establir 

relacions socials, afavorir 

l’autoconeixement i regular la 

impulsivitat. Suposa prendre 

consciència entre: emoció, cognició 

(raonament) i comportament. Es 

tracta d’adquirir l’habilitat per afrontar 

emocions negatives i autogenerar-ne 

de positives per afavorir el benestar 

personal i social.  

- Prendre consciència de la interacció entre emoció, 

cognició i comportament.  

- Gestionar les emocions de manera apropiada. 

- Regulació de sentiments i impulsos. 

- Prevenir estats emocionals negatius (ansietat, estrès...) 

- Habilitats d’afrontament (diàleg intern, relaxació) 

- Competències per generar emocions positives.  
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AUTONOMIA EMOCIONAL 

Competència emocional indispensable. 

És la capacitat de pensar, sentir, 

prendre decisions o actuar per un 

mateix. Implica l’autoconeixement, 

l’autoacceptació i l’autoconfiança. 

Inclou un conjunt de característiques 

relacionades amb l’autogestió, entre 

les quals s’hi inclou l’autoestima.  

- Autoconeixement. 

- Autoestima.  

- Automotivació. 

- Actitud positiva.  

- Responsabilitat.  

- Autoeficàcia emocional.  

- Anàlisi crític de normes socials.  

- Resiliència per afrontar situacions adverses.  

 

COMPETÈNCIA SOCIAL 

Competència social bàsica per 

mantenir bones relacions amb altres 

persones. Implica domini de les 

habilitats socials, capacitat de 

comunicació afectiva i efectiva, així 

com ser assertiu amb les decisions.  

- Dominar les habilitats socials bàsiques.  

- Respecte per als altres.  

- Comunicació receptiva.  

- Comunicació expressiva.  

- Compartir emocions.  

- Comportament prosocial i cooperació.  

- Assertivitat.  

- Prevenció i solució de conflictes.  

- Capacitat de gestionar situacions emocionals.  

- Treball en equip. 

 

COMPETÈNCIES PER A LA VIDA I EL BENESTAR 

Capacitat per posar en pràctica 

comportaments apropiats i 

responsables per a la vida. Saber 

accedir als recursos disponibles de la 

societat. Fer front als problemes 

personals, socials i familiars, i 

potenciar el benestar personal i social.  

- Fixar objectius adaptatius.  

- Buscar ajuda i recursos.  

- Ciutadania activa, cívica, responsable, crítica i 

compromesa.  

- Benestar subjectiu.  

- Aprendre a fluir.  
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

A l’escola i a la vida, qualsevol moment és una oportunitat per fer aprenentatges emocionals, 

és per aquest motiu que no es treballa a través d’una àrea concreta sinó a tothora. Tot i que hi 

ha moments de la jornada escolar, com poden ser les sessions de tutoria (de grup o individual) 

o les assemblees, en què es tracten concretament temes relacionats amb les emocions, la 

resolució de conflictes, les habilitats socials..., en general es fa un treball transversal que es va 

donant al llarg de tota l’escolaritat i es va adequant als diferents cursos i àrees, facilitant així 

que les criatures vagin madurant emocionalment, gestionant i generant relacions saludables 

amb un mateix, amb els altres, l’entorn i el món.  

La nostra proposta metodològica és força oberta i flexible, i alhora té en compte diferents 

enfocaments i models educatius com: 

La pedagogia sistèmica, que planteja una mirada cap a l’individu i els seus contextos familiars i 

vitals, de manera que fa una tasca preventiva a partir de la dimensió transgeneracional 

(avantpassats), intergeneracional (pares i fills/es), intrageneracional (els iguals) i intrapesonal 

(individu). 

Dimensió Aspectes a tenir en compte 

TRANSGENERACIONAL 

Relacionada amb les nostres arrels i la nostra cultura, en la 

qual es poden donar sentiments de pertinença, admiració o 

problemes de rebuig, falta de reconeixement, exclusions. 

Sentiment de pertinença i vinculació. 

Reconciliació amb les pròpies arrels i 

respecte de les altres. 

INTERGENERACIONAL 

Relacionada amb com ocupem el nostre lloc i els vincles 

que s’estableixen amb la família d’origen. També amb com 

percebem el món i com ens relacionem. I connectat amb 

les jerarquies i els límits. 

L’agraïment, la confiança i la seguretat. 

INTRAGENERACIONAL 

Vinculada a la pròpia generació i al context històric.  

Sentiments de complicitat, fraternitat, 

identitat col·lectiva. 

Consciència de grup i de comunitat. 

INTRAPERSONAL 

Persona com un sistema físic-emocional-mental-espiritual. 

Relacionada amb els recursos interns, l’etapa evolutiva, les 

habilitats i els sentiments que hi predominen. 

Vincles i interaccions. 

Projecte de vida, preguntes entorn qui 

sóc?, què vull?, de què sóc capaç? 
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L’enfocament constructivista que planteja la construcció personal al llarg de la vida mitjançant 

la participació activa de l’alumne en el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. 

També es tenen en compte les intel·ligències múltiples, de les quals agafen un paper rellevant 

l’existencial, la intrapersonal i la interpersonal. 

 

Intel·ligència Aspectes a tenir en compte 

EXISTENCIAL 

Capacitat per fer-se preguntes sobre el món, 

l’existència dels éssers humans, la vida o la mor. 

- Autoconeixement. 

- Autoconcepte. 

- Sentit de la vida. 

INTRAPERSONAL 

Capacitat de crear una imatge equilibrada i 

verídica d’un mateix a partir de conèixer, 

comprendre i acceptar allò que forma part de 

nosaltres, i ser capaç de fer-ne ús per saber ser i 

estar a la vida. 

- Exploració de les pròpies possibilitats, 

habilitats i capacitats. 

- Acceptació, animació i ajuda per part de 

l’adult. 

- Reconeixement, seguretat afectiva, 

autoestima. 

INTERPERSONAL 

Capacitat d’entendre els altres. Facilita el treball 

en grup, ja que és capaç de comprendre allò que 

l’altre comunica: intencions, aportacions, 

interessos i necessitats. 

- Resolució de conflictes de forma 

respectuosa i equilibrada. 

- Empatia, actitud d’escolta i respecte. 
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I sobretot està basada en l’experiència educativa de l’equip docent que va iniciar aquest 

projecte fa molts anys, quan encara es feia difícil comptar amb una  confiança plena d’una part 

de la comunitat educativa, havent d’invertir molt temps per explicar a famílies i mestres dels 

beneficis de treballar les emocions.  

Els anys han passat, i avui els experts han demostrat que, els infants són molt més que la seva 

capacitat cognitiva o intel·lectual, i que la dimensió afectiva i emocional és bàsica i fonamental 

en les criatures, i per tant també en la seva educació i desenvolupament. 

Des d’aleshores, mitjançant la saviesa dels mestres que van iniciar el projecte en el seu 

moment, la incorporació del nou professorat que ha pogut observar aquesta manera de fer no 

gens senzilla i que ha participat de forma activa tenint en compte l’enfocament del centre, 

enriquint-lo amb nous suggeriments i nous coneixements, aquest projecte ha anant 

evolucionant fins a arribar a ser un tret essencial i d’identitat de l’escola. 
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MIRADA DEL DOCENT 

Aquest treball emocional de centre té un plantejament globalitzat i actiu per aconseguir 

aprenentatges emocionals significatius i funcionals per a qualsevol context i situació.  

I perquè el plantejament tingui sentit i sigui coherent es fa necessària una mirada i unes 

actituds molt curoses dels docents, sabent que com a mestres, al igual que l’alumnat, també 

som uns aprenents de les emocions, i per tant hem d’anar creixent plegats. 

El rol del docent és un aspecte imprescindible en tot aquest plantejament emocional, ja que 

per imitació l’infant aprèn a desenvolupar i a posar en pràctica la seva pròpia intel·ligència 

emocional. Els i les mestres amb les seves actituds i comportaments, ha d’oferir un clima de 

seguretat i respecte davant l’alumnat al qual acompanya.  

L’equip docent ha de desenvolupar la seva capacitat empàtica per establir relacions de 

confiança i cordialitat, així com mostrar-se receptiu en el contacte per facilitar una 

comunicació afectuosa, una relació positiva i la creació de vincles amb cadascú d’ells i amb el 

grup. Tal com diu José María Toro, educar implica enllaçar, entrellaçar, vincular, relacionar, 

afavorir trobaments, lligar amistats... 

La mirada dels mestres cap a l'alumnat ha de tenir una actitud inclusiva, és a dir, disponible a 

rebre i acompanyar tota la diversitat de caràcters, personalitats i característiques pròpies de 

cada infant i família. 

Respecte la mirada dels mestres cap a les famílies, ha de ser curosa amb el vocabulari, de 

manera que es representi la realitat sense judici, ni donar directrius sobre el que han o no de 

fer, aconsellant en qualsevol cas si ens ho demanen, però sense ocupar el rol dels pares i 

sempre des del nostre paper com a docents. Tanmateix, és important centrar-nos amb les 

potencialitats, millores i progressos dels infants, en compte de les mancances, per tal d'ajudar-

los en el seu desenvolupament. 

Pel que fa al grup d'iguals, s'ha d'acompanyar i ajudar amb la gestió de les emocions. 

Prèviament s'haurà de treballar a l'aula activitats vivencials relacionades amb les emocions, per 

tal que posteriorment sàpiguen identificar-les i regular-les paulatinament. 

Atès que, aquest projecte no està vinculat a sessions setmanals ni a un material en concret, 

sinó que està integrat en la tasca diària i parteix de situacions quotidianes derivades de les 

necessitats del dia a dia, és important introduir en el llenguatge diari preguntes del tipus, com 
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et sents?, com creus que se sent l’altre?, com et sentiries si fossis en el seu lloc?... En definitiva, 

ajudar a l’alumnat a que connecti amb sí mateix perquè pugui comprendre com se sent. 
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MODELS D’INTERVENCIÓ 

Ser dulce, bueno, tierno no significa, para nada, ser débil i estar falto de energía, decisión, 

determinación y firmeza. No creo que “tener carácter” signifique ser una persona gritona, arisca o 

agresiva. No creo que “tener personalidad” sea sinónimo de ser intransigente, obcecado, testarudo 

o intolerante. Y muchísimo menos, no creo que la ternura mengüe, en lo más mínimo, nuestro 

carácter o personalidad. Más bien todo lo contrario: la ternura alivia y equilibra nuestra fuerza y 

vigorosidad, evitándonos caer en el empecinamiento, en la tozudez o incluso en la violencia.  

José María Toro 

 

Tal i com explica molt clarament José María Toro, la manera d’abordar les emocions dels 

infants pot tenir efectes i conseqüències molt diferents, per això, és de vital importància vetllar 

pel tipus d’intervenció que es fa amb l’alumnat.  

Com a docents, cal estar molt atents i atentes a l’hora d'intervenir, per no caure en models no 

adequats com: 

- Essent indiferents (desatendre, ignorar, trivialitzar i menysprear les emocions). 

- Censurant o condemnant (desaprovar, criticar, censurar, reprovar i castigar les 

emocions). 

- Mostrant-se permissius (acceptar les emocions sense oferir cap orientació i sense 

marcar límits a les conductes). 

  I en canvi, si que cal anar cap a models que tinguin presents aquestes prioritats: 

 Tractar els sentiments i les emocions com una cosa important, oferint espais i temps 

per a la seva gestió, sense pensar que s’està perdent el temps, sabent que és un valor 

segur pel bon funcionament del grup. 

 Atendre, prestar atenció i no ignorar els sentiments que els infants expressen en 

determinats moments. Atendre’l no vol dir distreure’l de la seva emoció, vol dir 

afrontar directament Com et sents? Estàs...? 
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 Comprendre i valorar adequadament les emocions anomenades erròniament  

“negatives”. Clarificar la confusió de vegades, entre agradable i positiu o desagradable 

i negatiu. 

 Mostrar-se pacient davant les emocions no agradables, comprendre i consolar per 

després buscar solucions. 

 Respectar les emocions dels infants, evitant dir com s’han de sentir, no menyspreant o 

ridiculitzant els seus sentiments, i si mostrant interès per afavorir la sinceritat. 

 Estar presents per donar seguretat sense fer de salvadors o salvadores. 

 Establir límits amb claredat i coherència. Es pot acceptar qualsevol de tots els 

sentiments, però no totes les conductes, sobretot si són inapropiades i representen un 

perill pels altres o per un mateix. 

 No atendre les emocions simulades o utilitzades per aconseguir alguna cosa. I no caure 

en lluites de poder. 

 Ser conscients de les pròpies emocions com a docents i compartir-les amb l’alumnat. 
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ACTIVITATS I RECURSOS 

L’abordatge emocional també es planteja a través de diferents tipus d’actuacions concretes: 

 “La llibreta de les emocions”, realitzant activitats de dos tipus: 

- De centre, són activitats dissenyades per la comissió emocional, amb plantejaments o 

propostes molt vinculades al monogràfic del curs i adreçades a l’alumnat i les seves 

famílies. Són propostes amb una temàtica concreta, però prou obertes, perquè totes i 

cadascuna de les famílies es puguin expressar partint de la seva realitat, les seves 

creences, els seus valors, la seva història i la seva forma d’expressió. 

- D’aula, són activitats plantejades pels tutors/es i pels especialistes, tenint en compte 

les necessitats i/o dificultats del grup, així con els continguts i les competències 

d’autonomia, de medi i d’educació en valors. 

Totes les activitats estan pensades per ser realitzades amb tot el grup-classe i per fomentar la 

participació de tots i totes. Són activitats prou flexibles perquè cada alumne/a pugui adaptar-se 

a les seves necessitats i el seu moment en el seu procés d’aprenentatge, respectant les 

diferents característiques emocionals de l’alumnat, i adaptant el tipus d’actuació segons les 

necessitats, donant així un suport personal ajustat a cada infant.  

Estan enfocades a afavorir la comunicació, l’intercanvi i el coneixement de l’altre. Es tracta 

d’experimentar emocions, prendre consciència i aprendre a expressar-les i regular-les de forma 

adequada.  

Per tot això, es desenvolupen dinàmiques de classe totalment pràctiques que ofereixin a 

l’alumnat experiències que els facin reflexionar i aprendre, sempre tenint en compte l’edat de 

l’alumnat i les característiques del grup-classe. 

Atès que no s’utilitza un programa o material específic, les activitats poden partir de situacions 

diverses: 

- Esdeveniments de la vida del centre, l’arribada o el comiat d’alguna persona, canvis de 

nivell, cicle o etapa, aniversaris, morts, malalties, estats anímics personals o de grup... 

- Esdeveniments del món, vinculats a les persones, a la naturalesa, a la vida. 

- Visionat d’una pel·lícula, documental o curtmetratge. 

- Lectura de textos, de contes, llibres, poemes, notícies, cançons... 
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- Exposicions culturals i artístiques (pintura, fotografia, escultura...). 

- Activitats culturals (teatre, dansa, música). 

- Dinàmiques de grup, debats, tallers. 

- Àlbums d’activitats dels cursos anteriors. 

- I a més a més, tots els recursos disponibles a l’escola, material específic per treballar 

les emocions i els sentiment. 

Altres actuacions i recursos de l’educació emocional i del projecte de Convivència, rellevants 

pel Projecte Educatiu i la línia de centre i que tenen un caràcter propi, són: 

Projecte “Connectar-nos”, un espai de silenci i de dimensió interior, on es faciliten tècniques de 

meditació, relaxació, visualització, reflexió i respiració conscient per la millora del benestar 

emocional. Així com un espai de comunicació i escolta cap a un mateix i cap a l’altre, afavorint 

la cohesió grupal i l’ànima de grup. 

L’assemblea, espai i temps de diàleg entorn tot tipus de temes relacionats amb la vida del grup, 

on tothom es pot expressar aportant opinions, idees, desitjos, propostes, necessitats i on les 

decisions es prenen de forma democràtica per consens o per votació. 

La tutoria individualitzada, espai i temps de relació personal i conversa entre alumne/a i tutor/a, 

on la vinculació estreta, l’acompanyament, l’orientació i el respecte són essencials per 

fomentar el desenvolupament integral de l’alumnat, mitjançant l’educació emocional, les 

habilitats socials i l’educació en valors. 

L’enfocament artístic, tenint cura de l’estètica del centre, valorant i gaudint l’art, de la música i 

com a mitjà d’expressió de les emocions i els sentiments. L’educació de l’art i la bellesa per 

donar sensibilitat a la interioritat. Creativitat i art com a pont que comunica la interioritat del 

que exposa amb el que observa. 

Alhora, a nivell organitzatiu i metodològic, la Comissió emocional, formada per tres mestres, 

planifica les propostes d’activitats emocionals de centre i organitza sessions pedagògiques on 

es proposen, es comparteixen i es valoren les activitats realitzades. Per recollir els aspectes 

més rellevants de cada activitat s’utilitza un registre on es descriuen de forma senzilla les 

dades més importants. Totes les activitats queden recollides en un dossier d’activitats 

emocionals, que alhora es converteix en un recurs didàctic. 
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AVALUACIÓ 

Un dels elements de l’avaluació contínua de les competències socioemocionals ha de ser 

l’observació de la vida a l’aula i l’escola, parant atenció en el llenguatge, les relacions, els 

diàlegs, la comunicació no verbal, l’augment o disminució de conflictes... sempre en funció dels 

objectius prèviament definits, l’observació ha de ser tant per part dels docents com la pròpia 

observació de l’alumne/a. 

Un altre, és la comunicació amb la família, la conversa compartida per valorar l’evolució  del 

creixement personal i emocional de les criatures. 

I la més important, la valoració conjunta tutor/a i alumne/a mitjançant el protocol de tutoria 

individualitzada i la conversa que s’estableix. 
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AGRAÏMENTS 

Gràcies a aquesta escola de poble, petita, oberta i propera, ha estat la llavor que, amb pluja 

fina, infants, famílies, mestres,... hem anat regant i nodrint al llarg del temps. 

 

 

 

Sols si rescatem el vincle torna a circular la saba de la vida per les venes de la nostra ànima. 

Mercè Traveset Vilaginés 
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