
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÀLISI DEL CONTEXT I DETECCIÓ DE NECESSITATS 
 

Anàlisi del context 

 

El barri 

L’escola Pau Casals està situada en un barri obrer, el barri de Sales, on trobem molta diversitat 

cultural. Sociològicament, la comunitat educativa rep alumnes rics i plurals.  Cal destacar que el barri 

ha anat creixent i s’han construït molts edificis nous i centres comercials, aquest fet ha provocat que 

augmenti la població en aquesta àrea. 

En general podríem dir que el nivell sòcio econòmic de les famílies que rebem a l’escola és mitjà. 

 

L’escola 

El centre està format per tres pavellons separats:  el d’ E.Infantil, el de C.Inicial i C.Mitjà i el de 

C.Superior. Posseeix dues zones àmplies d’esbarjo ben diferenciades: el pati de sorra d’educació 

infantil i tres pistes a primària. 

Les instal·lacions i l’edifici de l’escola són de construcció antiga, fet que aporta certs avantatges. El 

centre roman obert des de l’any 78 i, encara que s’ha fet manteniment , s’estan renovant bona part 

de les instal·lacions.  A la part positiva, el fet que l’escola sigui antiga, també fa que les aules tinguin 

força espai en comparació amb les aules de més nova construcció i això facilita l’agrupament divers 

dels alumnes i activitats diferents dins l’aula, més llibertat de moviments que s’agraeix molt.  

    Que els edificis no siguin tan nous es compensa amb tota la tecnologia de què disposa, uns 

equipaments força destacables.  Comptem amb PDI (Pissarra Digital Interactiva) a totes les aules de 

tutoria, a l’aula de música i al laboratori i el “Ninus” a educació Infantil.  Hi ha un carro d’ordinadors 

portàtils, ordinadors de torre a quasi totes les aules per a una bona atenció a la diversitat, 

equipament multimèdia, altaveus per megafonia, dotació de tauletes tàctils per a tots els cicles i, a 

més, disposem de connexió WI FI 4G i fibra òptica a tots tres edificis, això garanteix la connectivitat 

alhora de tots/es els/les alumnes.  

 

Recursos humans 

Un dels principals punts forts del nostre centre és, sens dubte, l’equip de mestres.  Això és 

fonamental per a aconseguir una escola que ofereix una educació de qualitat.  La plantilla és força 

estable, gairebé el 85 % de la plantilla és definitiva i el professorat està implicat i creu en el projecte 

comú del centre, està il·lusionat per la feina i, el més important, mostra un grau elevat de 



professionalitat.   Tot i això, estem en contínua formació i acceptant nous reptes per millorar en tot 

el que podem.  La mobilitat de professorat a l’escola pública, que segons els indicadors anuals està 

en un 7’21 %,  relativament per sota de la mitjana de Catalunya, la veiem també com un avantatge 

per la incorporació de nous professionals amb noves il·lusions, formacions i per la seva aportació 

d’aire fresc i renovat al conjunt base del claustre. 

Actualment el nostre professorat s’està formant en diversos àmbits: Intel·ligències Múltiples, Treball 

de les emocions aplicades a l’aula, Treball per projectes, Els escacs i la robòtica pel desenvolupament 

del raonament matemàtic, Incorporació de l’anglès a diferents àrees curriculars, educació per a la 

Sostenibilitat Escoles Verdes, Impuls de la lectura, Ara escric, POEFA: Projecte per a l’èxit educatiu de 

l’alumnat i CUEME: Emprenedoria a l’escola, entre d’altres. 

    Tot i la feina individualitzada, la nostra escola es caracteritza per fer un seguiment acurat de cada 

cas i està en constant col·laboració amb els professionals de l’EAP i dels Serveis Socials, fent reunions 

periòdiques de la CAD i valorant amb proves específiques l’evolució de tots i cadascun dels/de les 

nens/es considerem necessari introduir tècniques de treball de les emocions a l’aula, perquè, la 

millor manera de solucionar futurs conflictes o problemes és precisament una bona prevenció dels 

mateixos i, això, només s’aconsegueix treballant el dia a dia, amb conscienciació i coneixement de 

les emocions pròpies i el desenvolupament de les activitats socials necessàries. 

 

Identificació dels destinataris 

 

Professorat i alumnat del centre 

En relació al professorat, veiem la necessitat de treballar les emocions per millorar les nostres 

emocions i relacions i afavorir el benestar del docent per poder duu a terme una tasca amb qualitat. 

En relació als alumnes, veiem la necessitat d’incorporar l’educació emocional dins del nostre 

currículum per una bona gestió de les emocions que previngui els conflictes amb si mateix i amb els 

demés i procuri un benestar bàsic per poder aprendre adequadament. 

De totes les formacions, la que fa referència a la gestió de les emocions ens sembla la més 

important, pel simple fet que, si la persona que estem educant té les seves necessitats emocionals 

cobertes estarà en predisposició per aprendre i, a més, esdevindrà un futur ciutadà que serà capaç 

de tenir autonomia emocional i sabrà fer una bona gestió del seu comportament i les seves 

emocions.  Serà per tant més feliç i farà més feliç a la gent del seu voltant. 

 

  



 

Formulació dels objectius genèrics del programa 

 

- Prioritzar la part emocional per millorar la part acadèmica. 

- Sensibilitzar al claustre sobre la necessitat de treballar les emocions dins el currículum. 

- Millorar el benestar emocional de l’alumnat i el professorat de l’escola. 

DISSENY DEL PROGRAMA 

 

Objectius específics 

 

1. Crear una comissió de treball d’emocions 

 

1.1 Actuacions 

- Sensibilitzar al claustre traspassant informació teòrica i fent una enquesta de les activitats 

que es fan a les aules 

- Revisar les activitats recollides 

- Classificar aquestes activitats per tal de supervisar que es treballin totes les competències 

emocionals 

- Traspassar a la resta del claustre les propostes 

- Crear i mantenir la biblioteca d’emocions 

 

1.2 Implicats i responsables 

- Una persona de cada cicle com a mínim 

 

1.3 Recursos 

- Documentació del curs d’emocions del curs 2016/17 

- Internet 

- Experiència personal 

 

1.4 Temporització 

- Al mes de setembre de 2017 es crearà la comissió 

- La comissió es reunirà un cop al mes durant el curs 2017/18 

 

1.5 Indicadors d’avaluació 

- S’ha creat la comissió al setembre de 2017 

- S’estan fent les reunions periòdiques 

 

 

2. Crear una biblioteca d’emocions 

 

2.1 Actuacions 

- Elaborar una llista de contes i llibres adients per treballar les emocions 



- Fer un inventari dels contes que ja hi ha a l’escola 

- Completar la biblioteca que ja tenim amb els contes i llibres que ens resulten més 

interessants 

- Classificar tots els llibres per cicles i que cadascú tingui la seva biblioteca d’emocions. Els més 

teòrics i de consulta estaran a la sala de mestres, on també hi haurà una llista dels llibres i 

contes que té la biblioteca de cada cicle 

- Fer llistes de registre de préstec de llibres per cicle 

- Posar en funcionament la biblioteca (oberta a noves aportacions) 

- Tenir a disposició una carpeta compartida al DRIVE amb tot de recursos digitals relacionats 

amb les emocions (vídeos, enllaços, activitats on line, etc.) 

 

2.2 Implicats i responsables 

- Les mestres assistents al curs pràctic d’emocions 

- La comissió que s’hagi establert arrel del primer objectiu específic 

- Cada membre de la comissió serà responsable de controlar el registre de préstec del seu 

cicle 

 

2.3 Recursos 

- Contes i llibres d’emocions 

- Llista facilitada per la dinamitzadora del curs d’emocions que hem realitzat 

- Espai físic on ubicar les biblioteques 

- Graelles de registre de les biblioteques de préstec 

 

2.4 Temporització 

- L’elaboració de la biblioteca es farà entre Juny 2017 i 1r trimestre del curs 2017/18 

- La biblioteca es posarà en marxa a partir del 2n trimestre del curs 2017/18 

 

 

2.5 Indicadors d’avaluació 

- S’han realitzat les actuacions reflectides en el punt 2.1? 

- S’han aconseguit els espais necessaris? 

- S’han fet les reunions necessaries? 

 

 

3. Fer un recull d’activitats per repartir durant tota l’escolaritat, tenint en compte que quedin 

cobertes totes les competències emocionals 

 

3.1 Actuacions 

- Fer recull d’activitats apresses durant el curs  

- Fer sondeig als mestres de l’escola de quines activitats fan o coneixen 

- Fer el recull final d’activitats classificades per cicles i nivells (obert a noves aportacions) 

 

 

3.2 Implicats i responsables 

- Les mestres assistents al curs pràctic d’emocions 



- La comissió que s’hagi establert arrel del primer objectiu específic 

- Tot el claustre 

 

3.3 Recursos 

- Curs pràctic d’emocions fet durant el curs 2016/17 

- Experiència personal de cada mestre 

- Internet 

 

3.4 Temporització 

- Al mes de setembre del 2017 es crearà la comissió 

- La comissió es reunirà un cop al mes al llarg dels cursos següents 

 

3.5 Indicadors d’avaluació 

- S’ha fet el sondeig la resta de claustre? 

- S’ha fet el recull final d’activitats? 

- S’han classificat les activitats per cicles i nivells? 

 

4. Formar nens i nenes emocionalment competents 

 

 

 

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA 
 

AVALUACIÓ INICIAL: 

-Petit recull d’aquelles activitats que les tutores i els tutors ja fan tant de relaxació com activitats 

relacionades amb les emocions. 

-Recollida de tot el  material de les emocions. 

-A principi de curs es realitzaran diferents reunions per cicles per a parlar de quines inquietuds, 

motivacions, etc. tenen els tutors/es 

Aquesta reunió quedarà registrada. 

-Els tutors i les tutores ompliran una enquesta per  : 

 -detectar en quins aspectes necessitarien  d’un suport, ajuda, ampliació,… 

 -saber si amb una petita programació d’activitats graduades per als diferents nivells se 

sentirien acompanyats davant d’aquest projecte. 

 

AVALUACIÓ CONTINUA 

-Observació sistemàtica. 



-Després de les diferents activitats i segons el nivell, la manera de poder avaluar aniria: 

 -Infantil: amb cares alegres,… 

 -CI: a nivell oral. 

 -CM i CS : a nivel oral i si cal algunes activitats per escrit. 

-Graelles d’assistència a les activitats. 

AVALUACIÓ FINAL 

-Amb els nens/es 

-Amb una enquesta: amb preguntes que ajudin a descobrir com de positiva ha estat la posada en 

pràctica d’aquest projecte. 

-Elaboració d’un diccionari de paraules relacionades amb les emocions des de P3 a 6è. 

 


