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Resum: 

El propòsit d'aquest treball és desenvolupar la intel·ligència emocional i prevenir 

l'aparició de conflictes en l'aula que puguin desembocar en conductes desadaptades per 

part de les alumnes. Així com adquirir una adequada consciència de les emocions 

pròpies i dels altres, afavorir la regulació emocional de les alumnes, desenvolupar 

l'autoconeixement per esdevenir una autoestima positiva i treballar habilitats socials que 

ens facin relacionar de manera cooperativa, assertiva i empàtica amb els altres.  

Així doncs, el projecte ha acompanyat al centre a millorar de manera conjunta 

l’aprenentatge emocional de les alumnes i tota la comunitat educativa en la que es troba. 

Per analitzar les necessitats s’han elaborat tres instruments: un qüestionari 

autodiagnòstic per a les docents, una pauta d’observació a l’aula i un grup de discussió, 

per triangular la informació. La proposta educativa ha constat de set sessions 

emocionals diferents: conec als demés i m’obro al grup, representem les emocions, 

definim les emocions, em conec a mi mateix/a (?), ens posem al lloc de l’altre, vivim les 

emocions i ens avaluem i aprenem. Finalment, el projecte es conclou havent 

desenvolupat la intel·ligència emocional i coneixement social de les alumnes, així com, 

contribuït la prevenció d’aparició de problemes en el dia a dia de l’escola que puguin 

desembocar en conductes conflictives entre les alumnes. 

 

Paraules clau: Educació emocional, intel·ligència emocional, competència emocional, 

consciència emocional, regulació emocional, emocions bàsiques.  

 

Abstract: 

The purpose of this work is to develop emotional intelligence and prevent the 

emergence of conflicts in the classroom that may lead students to inappropriate 

behaviors. Moreover, we pretend to work on the awareness of one's own emotions and 

others’, encourage students' emotional regulation, develop self-knowledge in order to 

gain positive self-esteem and work on social skills that make us cooperative, assertive 

and empathically related to each other. This project accompanies the school to improve 

the emotional learning of the students and the whole educational community. To meet 

the needs, three tools were created: a questionnaire for the teachers, an observation 

guide, and a discussion group for the triangulation of the information. The educative 

purpose consists in seven sessions: conec als demés i m’obro al grup, representem les 



 

 

emocions, definim les emocions, em conec a mi mateix/a (?), ens posem al lloc de 

l’altre, vivim les emocions i ens avaluem i aprenem. Finally, the project concludes with 

de development of the emotional intelligence and social knowledges, and the prevention 

of the possible problems in the day-to-day at school. 

 

Keywords: Emotional education, emotional intelligence, emotional competence, 

emotional awareness, emotional regulation, basic emotions. 
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1. Introducció i justificació de l’interès educatiu i pedagògic 

L’educació emocional és un motiu valuós per a molts centres alhora de 

desenvolupar la intel·ligència emocional de les seves alumnes. És per tant, una 

oportunitat per fomentar el creixement personal d’aquestes, i doncs, per exemple, fer-les 

més competents, prendre consciència de les seves emocions, accentuar la capacitat de 

treballar en equip, adoptar una actitud empàtica i sociable, o a participar, deliberar i 

conviure amb tothom des d'un ambient harmònic i de pau, entre altres. 

Tanmateix, en moltes ocasions, ja que és un tema candent i d’interès en matèria 

educativa, molts centres tenen un gran afany en respondre a aquesta necessitat, però 

presenten dificultats alhora d’abordar aquest nou repte per a les escoles de la nostra 

societat actual.  

És per aquest motiu, on les dificultats pedagògiques vers abordar projectes 

complexes on tota la comunitat educativa hauria de prendre consciència i participació, 

que ha sigut la meva elecció per arribar a investigar en una acotada realitat educativa. I 

així, poder intervenir directament per proposar una possible innovació que resulti 

profitosa per aquesta, ja que l’educació emocional posada en pràctica de manera 

efectiva, ha de presentar una planificació prèvia, amb uns objectius i una intenció 

concreta, i de forma sistemàtica.  

És a dir, ha de ser abordable amb uns objectius, uns continguts i unes activitats 

determinades. Per tant, cal incloure-la en el dia a dia del centre. Aconseguir que 

l’educació emocional es realitzi de forma conscient i planificada com s’està plantejant 

no és fàcil. En primer lloc es necessita la voluntat i la consciència del professorat, de 

formar-se i aprendre contingut i metodologies que ajudin en la tasca d’abordar 

l’educació emocional. I en segon lloc, ha de ser compartit, és a dir, realitat per tots els 

docents, per tal d’evitar que sigui una tasca duta a terme només per algun docent. 

També, la meva motivació vers el repte educatiu que els centres han d’assumir i 

la importància que té l’educació emocional, m’ha generat ganes de treballar en un 

projecte d’aquestes característiques: que sigui compartit per tota la comunitat educativa 

del centre i neixi de la necessitat real d’un context en concret, per tal d’aplicar els 

coneixements que vull ampliar i desenvolupar quan a la intel·ligència emocional i la 

innovació pedagògica fruit de la recerca la qual es planteja en aquest treball. 
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2. Objectius de la intervenció 

La finalitat última d’aquest treball, és fer una intervenció en el context autèntic 

d’un centre educatiu, per tal d’analitzar una necessitat real i compartida per la comunitat 

educativa, on generi un procés innovador que parteix des de i per a l’escola. Essent així, 

un projecte sentit i creat per a les característiques i necessitats concretes que el centre 

demanda, fruit de tot un procés d’anàlisi i plantejament de diferents objectius 

pedagògics en relació a l’educació emocional. Per tal de, en última instància, millorar la 

pràctica emocional del centre entre les professionals i les alumnes mitjançant el projecte 

innovador resultant. 

És per tant que la recerca es planteja amb la intenció, en primer lloc, que el 

centre determini clarament les seves finalitats educatives, en segon lloc pugui decidir les 

pràctiques educatives més adequades per aconseguir aquestes finalitats, en tercer lloc 

detecti en quina mesura es posen en pràctica, i per últim, pugui desenvolupar hàbits 

coherents amb les seves finalitats educatives. Sempre des de l’acompanyament i reforç 

de la meva recerca i implicació en la pràctica, per tal de millorar de manera conjunta 

l’aprenentatge emocional de les alumnes del centre i tota la comunitat educativa en la 

que es troba. Així doncs, tota la recerca i disseny del projecte deriva de la necessitat 

compartida i expressada del centre educatiu. És a dir, els objectius són fruit del primer 

contacte amb el centre i no pas imposats, sinó sentits i detectats. 

Els objectius generals del projecte són:  

1. Desenvolupar la intel·ligència emocional i coneixement social de les alumnes 

per tal d’aconseguir millorar el benestar social del centre.  

2. Prevenir l'aparició de problemes en el dia a dia de l’escola que poden 

desembocar en conductes conflictives entre les alumnes.  

Per conseqüència, resulta necessari implicar a les famílies en el reconeixement 

d'emocions i en l'expressió de les mateixes. Per a això, busquem estimular el 

desenvolupament de la intel·ligència emocional i competències emocionals més 

importants, plantejant-nos els següents objectius específics: 

1. Fomentar l’educació per l’adquisició d’una adequada consciència de les 

emocions pròpies i dels demés.  
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2. Afavorir el desenvolupament de la intel·ligència emocional per a la regulació 

emocional de les alumnes.  

3. Desenvolupar l’auto-coneixement de l’alumnat per esdevenir una autoestima 

positiva.  

4. Ensenyar habilitats socials per relacionar-nos de manera cooperativa amb els 

demés companys/es.  

5. Treballar en l’adquisició d’habilitats per comunicar-se de forma assertiva amb 

els demés.  

6. Fomentar que les alumnes desenvolupin l’habilitat de posar-se en el lloc de 

l’altre, l’empatia.  
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3. Marc teòric i estat de la qüestió 

Segons Bisquerra (2009b), l'educació i la societat en general estan experimentat 

grans canvis. El concepte de professionals de l'educació ha passat de ser sinònim de 

transmissió i tradició a ser agents de canvi. Fa unes dècades enrere imperava la 

normativa reguladora i l'obligació imposada; mentre que actualment cal buscar la 

negociació i el consens en la vida escolar, familiar i social. Això implica passar del 

complir ordres a la responsabilitat. La qual cosa exigeix, entre molts altres aspectes, la 

necessitat de competències personals, socials i emocionals.   

Fins a finals del segle XX, d’un mode general, aspectes com l’amor, benestar 

emocional o felicitat, es consideraven com a propis de la vida privada, i de dubtosa 

reputació. Per això s'havien de mantenir allunyats de les aules. Així doncs, en 

l’actualitat, s'està produint un canvi de perspectiva. En aquest apartat es fa referència a 

alguns informes i documents oficials que donen suport a l'educació emocional. Convé 

tenir present que quan es parla d'educar per al benestar emocional i la felicitat 

(emocions positives), també cal entendre els seus contraris: educar per a la infelicitat, 

per a prevenir-la, o per a fer-la suportable i suportable quan és inevitable. Això implica 

regulació emocional, control de la impulsivitat, tolerància a la frustració, autonomia 

emocional, etc. És a dir, competències bàsiques per a la vida, que aporten recursos per a 

prevenir l'ansietat, estrès, depressió, comportaments de risc, consum de drogues, 

violència, suïcidis, etc. Això és l'educació emocional (Bisquerra, 2009b).  

En la mateixa línia, a l'agost de 2007, la UNESCO va reunir un panell d'experts 

a Berlín. D'aquesta trobada va sorgir la Kronberg Declaration on the Future of 

Knowledgge Acquisition and Sharing, on s'assenyala que les institucions educatives del 

futur hauran de dedicar-se més a les competències socials i emocionals, així com a 

l'educació en valors. Així doncs, en els últims anys s'han donat una sèrie de documents 

(informes, lleis, convencions) que donen suport a l'educació emocional com un aspecte 

important del desenvolupament humà i per al benestar personal i social (Bisquerra, 

2009b). 

Per tal d’entendre l’educació emocional com un procés gradual i de creixement 

personal, cal profunditzar en els diferents factors que incideixen de forma directa en el 

desenvolupament d’aquesta. Convé, per tant, fer distinció entre intel·ligència 

emocional, competències emocionals i la pròpia educació emocional (Duran, 2011). 



 

6 
 

La intel·ligència emocional és la capacitat d’identificar les pròpies emocions i 

les dels altres, usar-les per facilitar el pensament, comprendre la complexitat de les 

emocions, regular-les de manera apropiada i arribar a empatitzar amb els altres (Duran, 

2011). Així doncs, el mateix autor defensa que la intel·ligència emocional és l’habilitat 

per gestionar d’una manera adequada les emocions pròpies i entendre la dels altres. 

 Les competències emocionals descriuen les capacitats que té una persona per 

expressar les seves pròpies emocions, amb total llibertat, i d’aquí es deriva a la 

intel·ligència emocional. Doncs, la competència emocional és  

la capacitat per gestionar de manera adient un conjunt de coneixements, 

capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, 

comprendre, expressar i regular apropiadament els fenòmens emocionals 

i afectius. Una anàlisi més detallada de les competències emocionals 

permet identificar la consciència emocional, la regulació emocional, 

l’autonomia emocional, la sociabilitat i les habilitats de vida per al 

benestar. (Bisquerra, 2009a, p. 17) 

L’educació emocional és, doncs, “el procés educatiu que té com a objectiu el 

desenvolupament de competències emocionals. És un procés que s’inicia des de la 

primera infància i està present al llarg de tota la vida” (Bisquerra i Pérez, 2007, p. 22). 

Per tant, té com a objectiu conèixer, detectar i aprendre els sentiments i emocions, 

propis i els dels altres, i fer-les servir de manera adaptativa, treballant la forma 

d’interactuar amb el món (Bisquerra, 2004). 

Un projecte com el que es planteja al llarg d’aquest treball, està pensat com una 

estratègia diferent a una intervenció espontània o ocasional sense perspectives de 

continuïtat. Doncs, la intervenció d’aquest projecte consisteix en plantejar-se, com a 

mínim, objectius, continguts, activitats i avaluació. En aquesta línia, amb aquesta 

recerca-acció es pretén empoderar a la institució per fer-la autònoma alhora de seguir 

creixent i innovant en el programa, és a dir, sense la necessitat d’un agent extern que la 

tutoritzi, i sigui ella mateixa la que a partir de les eines proporcionades per construir una 

base ferma, pugui anar avançant i evolucionant amb el temps.  

Segons Serrano (2013), les docents, per la seva part han de ser conscients que 

han de deixar expressar, sense prohibicions, les emocions que sentin els nens; han 
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d’animar-los a fer-ho i a dirigir les seves emocions; tenir en compte el llenguatge 

emocional a través del cos i la paraula; fer que els nens i nenes es familiaritzin amb 

estratègies que fomentin el benestar; permetre que l’infant s'equivoqui i aprengui a ser 

més autònom emocionalment; preparar espais perquè el nen o la nena pugui establir 

relacions socials sanes; facilitar la participació i la col·laboració de les famílies a 

l'escola, i han de fer-li comprendre que de l'emoció no necessàriament se’n deriva un 

determinat comportament, sinó que aquesta es pot regular. 

Segons la meva opinió, hem de ser conscients però, les docents i professionals 

de l’ensenyament manquen de formació en matèria emocional, i és un repte per a tots, 

involucrar-nos en fomentar aquesta consciència i necessitat real de despertar les 

emocions en el dia a dia a les aules, com una competència més, que totes en sabem que 

hem d’adquirir i desenvolupar. 

Segons Bisquerra i Alzina (2012), la millor manera de treballar l’educació 

emocional és mitjançant metodologies vivencials i participatives que prevegin 

l’experiència personal del nen o la nena, el seu entorn i les seves necessitats. Les 

docents han de tenir present, que viure i reflexionar amb els nens i les nenes sobre el dia 

a dia ens pot ajudar per ensenyar-los a posar nom als seus sentiments i emocions, i per 

fer-los reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres. Perquè hem de comprendre 

que l’infant té dret a expressar el que sent i ser respectat per expressar-ho, de la mateixa 

manera que es respecta les altres persones. L'adult ha d'ajudar a canalitzar les emocions 

que li generin malestar i potenciar les emocions positives. 

Els continguts de l’educació emocional poden anar variant segons els 

destinataris als quals s’adrecin (nivell educatiu, coneixements previs, maduresa 

personal, etc.). Els continguts principals segons Bisquerra (2011), s’inclourien a les 

competències emocionals on trobem la consciència emocional i la regulació de les 

emocions. Dintre d’aquestes, de forma més específica s’observa la tolerància a la 

frustració, la regulació de la impulsivitat, la regulació de la ira violenta, etc. 

Per una banda, la consciència emocional l’entenem com el coneixement de les 

pròpies emocions i dels demés (Bisquerra, 2011). Aquesta l’aconseguim a través de 

l’observació de nosaltres mateixos i de les persones que ens envolten. Suposa, segons 

Bisquerra (2011), la comprensió de la diferència entre pensaments, accions i emocions; 

la comprensió de les causes i conseqüències de les emocions; avaluar la intensitat de les 
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emocions; reconèixer i utilitzar el llenguatge de les emocions, tant en comunicació 

verbal com no verbal. 

Per altra banda, la regulació de les emocions segons Bisquerra (2011), convé 

no confondre-la amb la repressió. Sinó amb la tolerància a la frustració, el control de la 

ira, les habilitats d’afrontar situacions de perill, el desenvolupament de l’empatia, etc. 

Segons Bisquerra (2011), els agents que han de treballar i contribuir en 

l’educació emocional són principalment:  

En primer lloc, les famílies, ja que juguen un paper molt important en el 

desenvolupament emocional dels seus fills. Es requereix una formació de les famílies, 

que pot ser potenciada en els centres educatius, a través de xerrades, tallers, cursos, etc. 

El bon enteniment i la col·laboració entre el centre educatiu i les famílies essencial per a 

l'èxit dels programes d'educació emocional. 

En segon lloc, l'Administració pública, ja que poden donar suport a la formació 

del professorat i la posada en pràctica de programes d'educació emocional. 

En tercer lloc, les organitzacions en general, ja que poden ser agents actius per al 

desenvolupament de les competències emocionals dels seus empleats. Això, segons 

Bisquerra (2011) s'ha demostrat que té uns efectes positius en el clima emocional de 

l'organització, potenciació de la fidelització dels clients, efectivitat dels equips, etc.  

Per últim, el contingut bàsic amb el qual es centra aquest projecte són les sis 

emocions més freqüents i que desenvolupem des de la infantesa, escollides per mi com 

a “emocions bàsiques”. Aquestes són: l’alegria, la tristesa, la por, el fàstic, la ira i la 

vergonya. 

L’alegria és causada per un motiu que ens dóna plaer, i per tant és agradable. A 

diferència de la felicitat, l’alegria és de curta durada. Tot i això, podem tenir molts 

moments alegres durant el dia. Quan estem alegres experimentem molt plaer, la nostra 

energia augmenta i la manera de pensar és positiva (Romero i Núñez, 2013). 

La tristesa és habitual sentir-la quan ens deceben o quan perdem alguna cosa o 

algú que era important per a nosaltres. Ens baixa l’energia i el nostre estat d’ànim. 

Podem perdre la gana, les forces, els desitjos i els impulsos. No tenim ganes de fer res i 

ens fa veure-ho tot en general malament, de forma negativa (Romero i Núñez, 2013). 
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La por apareix quan creiem que patirem mal, o ens passarà alguna cosa dolenta. 

Si la por creix molt, es pot transformar en terror o pànic, i llavors perdem el control de 

tot. La por ens pot servir per estar alerta davant del perill, però el terror ens paralitza i 

no ens deixa pensar (Romero i Núñez, 2013). 

El fàstic és causat per alguna cosa que no ens agrada. Si pensem quan érem 

petits, segur que fèiem coses que ara mateix no faríem, perquè sentim fàstic. Per això 

ens hem de preguntar si hi ha coses que són fastigoses o som nosaltres que canviem els 

nostres gustos. Tanmateix, cada persona pot sentir fàstic per coses diferents, segons la 

cultura en la qual es desenvolupa (Romero i Núñez, 2013). 

La ira és molt ràpida. Pot venir i dominar-nos, i marxar molt de pressa també. 

Ens pot dominar en situacions que considerem injustes, o que ens fan sentir malament. 

El desencadenant de la ira és la irritació (Romero i Núñez, 2013). 

Per últim, la vergonya apareix per sorpresa. La sentim quan sabem que hem fet 

alguna cosa malament, o que els altres es poden riure o burlar de nosaltres. També és 

possible sentir vergonya per alguna cosa que fa un altre. El fet que els altres sàpiguen 

que sentim vergonya, ens pot provocar la inseguretat (Romero i Núñez, 2013). 

Estat de la qüestió 

 Fent referència a pràctiques actuals d’altres centres educatius que empren 

activitats i/o programes per treballar l’educació emocional a les aules a nivell d’Estat, 

trobem com un exemple model el projecte realitzat per Aguaded i Pantoja, orientadores 

educatives de la universitat de Huelva, en dos centres adscrits a l’equip d’orientació de 

Villanueva de la Serena de la província de Badajoz, Extremadura (Aguaded i Pantoja, 

2015). L’estudi és realitzat en un context similar al de l’escola Joan Miró, amb nens i 

nenes amb diversitats educatives, semblants a les del centre en el que realitzem el 

projecte. La finalitat de l’estudi als centres de Villanueva de la Serena és innovar des de 

un projecte educatiu d’intel·ligència emocional a primària i infantil.  

El projecte està destinat fonamentalment a l'alumnat i concretament a aquelles 

classes en les quals hi ha més conflictes. En ell estan directament implicats els tutors i 

orientadora educativa, tant en la preparació, avaluació com en el seguiment, a més a 

més, de treballar amb les famílies.  
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Es desenvolupa durant set setmanes, de dilluns a divendres, en dues classes 

lectives setmanals a cadascun dels grups classe. La primera setmana la dediquen a la 

preparació del projecte triant cursos i centres, analitzant el material. Les següents 

setmanes a desenvolupar i impartir les activitats pròpies del programa preparant les 

sessions. Finalment en l'última setmana procedeixen a l'avaluació del projecte, tant amb 

els nens com amb les tutores i orientadora. Paral·lelament van desenvolupar uns tallers 

amb les famílies, amb una sessió de presentació i dues de desenvolupament. 

Els resultats del projecte són: a infantil, les alumnes s’han familiaritzat més amb 

el llenguatge emocional. A primària, el nombre de conflictes i la gravetat d’aquests ha 

disminuït. El gran èxit del projecte ha sigut que han après a identificar emocions pròpies 

i dels altres, l’autocontrol de conductes impulsives s’ha pogut treballar fomentant la 

reflexió, també respecten més les opinions i les emocions dels altres, i per últim 

reconeixen les emocions, les accepten i aprenen a gestionar-la. 

A nivell català, trobem el projecte de Pastor-Arnau (2019), amb un projecte de 

disseny, aplicació i avaluació d’un programa d’educació emocional a través de la 

música en 4t d’educació primària (PEEM). El programa PEEM s’emmarca dins de la 

LOMCE, de l’RD 126/2014 i del D 108/2014. La innovació que presenta aquest treball, 

respecte de la gran majoria de programes que he consultat a la resta de Catalunya, és el 

fet de servir-se de la música i de les activitats musicals per a educar emocionalment els 

alumnes de 4t d’educació primària. El programa s’ha desenvolupat durant dues sessions 

setmanals de 45 minuts al llarg d’un quadrimestre (novembre-febrer) del curs 2015-

2016, amb una mostra de 88 alumne entre 9 i 10 anys. 

El professional responsable d’aplicar el programa PEEM ha estat el mestre 

especialista en Educació Musical. Aquests mestres havien rebut la formació prèvia que 

els capacitava per a aplicar el programa i, a més, es mostraven més motivats i disposats 

per a aplicar les activitats proposades (Pastor-Arnau, 2019). El projecte està format per 

una compilació d’activitats musicals que es caracteritzen per ser col·lectives, 

cooperatives, pràctiques i vivencials. Mitjançant la posada en pràctica d’aquestes 

activitats, les alumnes posen nom a les seues emocions i les regulen, fomentant 

l’associació de les emocions a una situació viscuda, la qual cosa afavoreix el 

desenvolupament integral de la seva personalitat i millora del rendiment escolar.  
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Com a resultats del programa, s’ha comprovat que, una vegada finalitzada la 

intervenció, el clima a l’aula ha millorat i les alumnes participen més en les activitats, 

com també la seva comunicació entre elles, essent més fluida. A més a més, a partir de 

les accions educatives que fomenten el desenvolupament de competències emocionals a 

través de la música han millorat l’autoconcepte i el rendiment escolar d’aquests grups. 

En la mateixa línia catalana, Filella, Pérez, Agulló i Oriol (2014) presenten els 

resultats de l’aplicació d’un programa d’educació emocional en l’educació primària. La 

investigació es va dur a terme durant el crus 2008-09 amb una participació de 651 

alumnes d’educació primària d’escoles públiques de Barcelona i Lleida, 260 en el grup 

experimental i els 391 restants al grup control. Amb l’objectiu d’analitzar l’impacte del 

programa en el desenvolupament de les competències emocionals, tenint en compte el 

sexe de l’alumnat. 

La investigació consistia en 20 activitats distribuïdes en cinc blocs temàtics; la 

competència emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional, la competència 

social i la competència de vida i benestar. Els resultats de la proposta varen evidenciar 

que les competències emocionals es poden desenvolupar mitjançant programes 

d’educació emocional. I fa que es replantegin la necessitat d’incorporar intervencions 

destinades al desenvolupament d’aquestes competències que afavoreixen al benestar 

personal i social dels alumnes. 

Així doncs, aquests programes m’han suggerit plantejaments i idees per a la 

creació d’activitats a l’aula per treballar l’educació emocional i en la planificació del 

projecte en general, com a projecte de disseny pedagògic. 

  



 

12 
 

4. Context de la proposta d’intervenció 

El treball s'emmarca a la comarca del Vallès Oriental a l’escola d’educació 

primària Joan Miró del municipi de Canovelles, amb la qual tinc una relació pedagògica 

molt directa. Ha sigut el meu centre de referència educatiu des de la infància, ja que és 

allà on vaig cursar la primària, en l’adolescència vaig tantejar el món de l’educació no 

formal encarregant-me de les activitats extraescolars, així com treballant de manera 

professional en activitats esportives i artístiques més concretes, i finalment s’ha 

convertit en un dels escenaris on he pogut observar de manera directa i vivencial, la 

renovació pedagògica que ha transformat el centre en aquests últims anys, durant el meu 

període universitari.  

Aquest nexe d’unió, em permet conèixer de primera mà, entre altres coses, el 

context en el qual l’escola es troba i es desenvolupa, les característiques generals de les 

famílies que formen la comunitat educativa de l’escola, i per tant els nens i les nenes 

que estan creixent en l’actualitat al centre. El Joan Miró, és una escola pública on les 

famílies de l'alumnat es troben generalment en una situació socioeconòmica mitjana-

baixa i algunes en situació baixa. Ens trobem amb un alumnat amb necessitats especials 

associades a discapacitat en retard maduratiu, alumnat amb necessitats específiques de 

suport educatiu derivades de dificultats d'aprenentatge i alguna alumna amb 

desconeixement de l'espanyol. Concretament, la meva intervenció es focalitza al cicle 

mitjà i superior, treballant amb les dues classes de 3r i 4t de primària.  

L’elecció d’aquests dos grups és principalment degut a la facilitat d’accedir i 

treballar amb les dues docents de les classes, ja que han mostrat més interès i disposició, 

i també, l’oportunitat de treballar aquest projecte amb unes edats en les quals el seu 

nivell maduratiu permet entendre de manera competent els objectius que es treballen. 

Els grups presenten característiques similars quant a nombre i tipus d’alumnat. Els dos 

estan formats aproximadament per 28 alumnes procedents de diferents cultures i classes 

de famílies. Aproximadament la meitat de cada grup està format per nens i nenes, fills i 

filles d’immigrants, i per tant amb cultures diverses que enriqueixen al grup. De forma 

puntual, trobem a cada classe alguna alumna nouvinguda recentment, que la seva 

acollida encara s’està duent a terme i s’ha d’adaptar al centre, als companys i 

companyes, a l’idioma, etc. 
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És detectat per part de la comunitat que forma el Joan Miró, la carència 

d'implicació per part d’algunes persones i la poca formulació d'objectius vers a 

l’educació emocional, en treballar-la a l’escola com una competència més a assolir. Si 

més no, la direcció del centre en diverses ocasions m’ha exposat la voluntat que tenen 

en canviar aquest fet i millorar les pràctiques pedagògiques que esdevinguin 

emocionalment competents.  

Per tant, podem dir que emocionalment manquen tant una part de les docents, 

com les famílies, alhora d'expressar el que senten amb els nens i les nenes, i com a 

conseqüència no estan essent un referent emocional òptim per les alumnes, que 

coneguin aquesta competència i la puguin desenvolupar al nivell al que es vol 

aconseguir.  
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5. Anàlisi de les necessitats i resultats de l’anàlisi 

5.1. Metodologia 

En primer lloc, per tal de conèixer quina és la realitat en la pràctica educativa 

que es du a terme a les classes de 3r i 4t, elaboro l’instrument autodiagnòstic per a les 

docents (disponible a l’annex 1), a fi de conèixer en profunditat el grau d’implicació i de 

treball que s’aborda en l’actualitat a les respectives classes en matèria emocional. 

Juntament amb les docents també realitzem una entrevista inicial, amb la finalitat de 

conèixer les necessitats reals que presenten ambdues classes i definir uns objectius 

generals per començar a construir un camí juntes. L’instrument es realitza de forma 

presencial el dilluns 19 de novembre del 2018 després de l’entrevista inicial, amb les 

dues docents de les classes de 3r i 4t amb una durada de 30 min aproximadament. 

En segon lloc, per conèixer el clima a l’aula, si treballen les emocions, quines 

habilitats comunicatives i afectives tenen, la capacitat empàtica de les alumnes, com es 

desenvolupa el treball cooperatiu a l’aula i altres problemàtiques, elaboro una pauta 

d’observació (disponible a l’annex 2) per tal de poder observar els diferents criteris de 

forma qualitativa i conèixer els tipus de relacions que s’estableixen en els grups i quins 

són els seus punts forts i dèbils, per tal d’acotar encara més les necessitats reals que 

demanden els dos grups. L’observació es du a terme entre el  mes de novembre de 2018 

i el mes de gener de 2019, amb una durada total d’observació de 6 h. 

En tercer lloc, convoco un grup de discussió (resum disponible a l'annex 3) amb 

les dues docents per tal de realitzar una devolució de les observacions realitzades a les 

dues aules i de l'anàlisi dels qüestionaris d'autodiagnòstic inicial. Amb el grup de 

discussió es pretén donar feed-back entre observador i docents, a més de compartir 

diferents punts de vista i concretar uns objectius i/o necessitats reals abordables al llarg 

del segon i tercer trimestre. 

5.2. Anàlisi dels instruments 

 Pel que fa a l’instrument autodiagnòstic, aprofito que són únicament dos 

exemplars per analitzar-los ítem per ítem, de forma comparativa i fixant-me tant en el 

punt en el qual es troben com les diferències i/o similituds que tenen ambdues docents 

en la seva pràctica educativa. Posteriorment elaboro un informe de devolució de 
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l’instrument per tal de plasmar els aspectes positius i aspectes a millorar, que es 

comparteix amb les docents (disponible a l’annex 4). 

 Amb les pautes d’observació realitzo una anàlisi de contingut, el que implica 

diverses actuacions. En primer lloc atribueixo a cada criteri a observar una abreviació i 

un color representatiu. Seguidament, selecciono a l’observació descriptiva aquells 

fragments de text on apareguin els criteris a observar que siguin destacables, remarcant-

los amb el color corresponent i un codi per tal de poder referenciar-los posteriorment, 

amb una mirada transversal a tall de resum en els resultats de cada criteri (disponible a 

les pautes d’observació a l’annex 5). 

 Finalment, per al grup de discussió enregistro tota la conversa (resum disponible 

a l’annex 3) amb la finalitat posterior de resumir els aspectes clau i remarcables, per tal 

de poder acotar finalment uns objectius i necessitats assumibles que estiguin justificats 

de manera clara i demandats per les docents. 

5.3. Resultats 

Seguidament, presentaré els principals resultats dels instruments autodiagnòstics 

i l’entrevista inicial. Per una banda, els punts importants a considerar de l’entrevista 

són: la diversitat a les aules que presenten ambdós cursos, com per exemple la cultural; 

tenir en compte l’oportunitat d’abordar una proposta en una escola amb poc nombre 

d’alumnes i amb implicació total de la comunitat educativa del centre; i per últim tenir 

en compte el camí que han començat a fer treballant de forma puntual alguns aspectes 

relacionats amb les emocions, amb activitats que han involucrat les competències 

emocionals dels alumnes. 

Per altra banda, destaquem de la recollida i anàlisi de l’instrument 

autodiagnòstic de les docents: 

L’avantatge d’obtenir resultats semblants amb les dues docents, per abordar el 

projecte de manera conjunta, al mateix ritme i intensitat en els dos cursos. 

Aspectes positius identificats: docents referents de les alumnes a l’hora 

d’expressar-se emocionalment, docents involucrades en generar situacions, activitats i 

espais on es desenvolupin les competències emocionals, com també reconèixer el treball 
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per la gestió de situacions que impliquin emocions amb activitats que tenen aquest 

objectiu exclusivament. 

Aspectes susceptibles a una millora: en primer lloc intentar fer partícip a tota la 

comunitat educativa del projecte i del treball d’involucrament de les emocions, en segon 

lloc acompanyar als alumnes a treballar activitats específiques on puguin gestionar de 

forma real i vivencial la seva pròpia gestió emocional, i en tercer lloc demostrar a través 

d’activitats vivencials als alumnes la importància de desenvolupar la intel·ligència 

emocional i les competències que se’n deriven per a la mateixa gestió i benestar 

emocional, com també ajudar a totes elles a gestionar les seves emocions de forma 

autònoma i positiva, podent expressar les seves emocions amb la resta d’iguals. 

Quant a les pautes d’observació a l’aula, s’observa: 

En primer lloc, pel que fa a la identificació d’emocions, només alguna alumna de 

forma puntual en un moment concret a la classe de 3r, ha parlat sobre l’estat emocional 

del seu company (ICE_01), però de forma general, no es plantegen o parlen de cap 

emoció. Per altra banda, quan a la consciència d’emocions, han treballat algunes com la 

ira, l’alegria i la mort (entenent que s’han referit a la tristesa), tal com he pogut observar 

a diferents treballs que han elaborat a la classe i els han exposat al passadís en forma de 

mural (ICE_04). 

Sobre les habilitats comunicatives, les alumnes mostren la capacitat de saber fer 

crítiques constructives a les seves companyes (HC_09), dirigir-se correctament a les 

figures referents com el cas de la docent o a mi mateix com a agent extern al grup 

classe, i també saben escollir les millors paraules i formes de comunicar-se amb els 

adults (HC_12), de forma assertiva i tranquil·la, sense perdre la calma ni les formes. 

Quant a les habilitats afectives, no he observat mostres d'afecte significatives, 

tret d'una activitat en què el grup havia d'atribuir característiques personals d'un 

company de classe, que sí que van ser detallistes amb ell, mostrant afecte de forma 

verbal, dient coses bones del company per posar-lo content (HA_37). 

La capacitat empàtica del grup en general, no és absent però si cal treballar-la, ja 

que saben identificar l'estat anímic dels seus companys i per tant el que necessita en 

aquell moment, no riure en segons quin moment dels demés per tal de no fer-los sentir 

malament, o inclús demanar disculpes de forma sincera quan se'n penedeixen d'alguna 
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cosa que han fet malament, però són molts més els moments que es generen situacions 

conflictives per falta d'empatia, que no pas moments de comprensió i reflexió. Un 

exemple és el cas de dos nens a 3r quan un company li demana perdó a un altre i l’altre 

no li respon a la disculpa i no el vol perdonar, fent-lo sentir malament (CE_43). 

Pel que fa al treball cooperatiu, les alumnes mostren facilitat per treballar de 

forma conjunta i ajudar-se els uns amb els altres, mostrant capacitat de col·laboració en 

les tasques que requereixen aquesta capacitat. Es pot observar com el grup està 

acostumat a treballar d'aquesta forma satisfactòriament (TC_03). 

Quant als conflictes apareguts, la tònica general dels grups no és la falta de 

respecte constant, però si s'observa un alt grau de confiança entre elles, que pot ser la 

causant de situacions de conflictes constants i continuats (C_13), que segueixen sempre 

un mateix patró: les "microbaralles" sorgeixen, generalment, per la poca paciència i la 

falta d'empatia que mostren amb l'altre. Les situacions es generen de forma fortuïta, són 

més intenses durant uns segons i tornen a estabilitzar-se ràpidament (C_47). Això és 

positiu, ja que no produeix un malestar que perduri amb el temps, però sí dificulta molt 

en segons quines dinàmiques o activitats s'estiguin duent a terme, ja que no poder 

parlar-se de forma assertiva i amb paciència, amb intenció de resoldre de manera 

pacífica el conflicte, genera una pèrdua de temps en barallar-se, insultar-se i cridar-se 

que provoca en les docents un estat d'alarma i desconcentració, que ha dificultat la 

classe en algun moment de les observacions (C_29). 

En el grup concretament de 4t, si ha aparegut alguna altra problemàtica més 

concreta a la falta d'empatia amb els companys, que és l'actitud de superioritat en una 

companya de la classe. En trobar-se en situació desigual que els seus companys 

(repetidora i per tant més gran d'edat) el seu nivell de desenvolupament respecte a 

alguns aspectes potser és en algun cas més avançat que la resta de companyes. Això fa 

que en diverses situacions els conflictes es generin també a causa d'aquesta actitud poc 

humil i hostil, que provoca tensions o enfrontaments amb la resta de companys 

(AP_26). 

Finalment, l'actitud de les educadores durant el període d'observació ha sigut 

positiu, ja que en situacions conflictives s'han mostrat com a moderadores, observant i 

acompanyant el conflicte, deixant que els alumnes entre ells primers intentessin resoldre 

els problemes i intervenir si calia en algun moment puntual (E_39). Per tant, s'observa 
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poca dificultat en la gestió de conflictes a l'aula i mostren paciència en continuar 

treballant per a la millora del comportament de les alumnes quan manca l'empatia i el 

respecte en el grup. 

Finalment com a conclusió de l’anàlisi de les observacions a l'aula, puc percebre 

un clima càlid i de companyonia dintre dels dos grups de 3r i 4t, tot i tenir els problemes 

característics de falta de maduresa típics en les edats dels nens i nenes en la que es 

troben. Per tant, els "microconflictes" que es generen per la falta d'empatia i poca 

capacitat de reflexió i paciència dels alumnes, són aparentment fàcils d'abordar per tal 

de millorar les relacions entre els companys de classe i el ritme natural d'aprenentatge a 

l'aula sense distorsions ni moments problemàtics difícils de gestionar. 

Per últim, després de transcriure a tall de resum el grup de discussió realitzat 

amb les docents, observem totes tres que la problemàtica que presenten ambdues classes 

són les “microbaralles” que es generen de forma continuada i puntuals, de forma aïllada 

i sense transcendir en les relacions ni activitats al llarg del temps. És a dir, les situacions 

conflictives que es deriven de la carència madurativa natural de les edats en les quals es 

troben, de no desenvolupar habilitats assertives i empàtiques que puguin reduir el 

nombre de situacions conflictives que entre elles apareixen. 

Per tant juntes estem d'acord les tutores i jo que l'empatia i assertivitat, així com 

els diferents estats emocionals de les alumnes, són aspectes que s'han d'abordar 

transversalment al llarg del projecte, en les diferents activitats que es duguin a terme. 
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6. Proposta d’intervenció 

El projecte de desenvolupament de la intel·ligència emocional - Digues el que 

sents, ha tingut lloc a l’Escola Joan Miró amb els grups de 3r i 4t de primària, durant els 

mesos de gener i maig del 2019. A continuació, es presenta una taula de temporització 

amb el calendari de sessions que s’ha dut a terme al llarg de la intervenció. 

Taula 1. Sessions de treball del projecte. 

Sessió Curs Data implementació 

1. Conec als demés i m’obro al grup 

3r primària 30 gener de 2019 

4t primària 31 gener de 2019 

2. Representem les emocions 

3r primària 12 febrer de 2019 

4t primària 14 febrer de 2019 

3. Definim les emocions 

3r primària 19 febrer de 2019 

4t primària 7 març de 2019 

4. Em conec a mi mateix/a (?) 

3r primària 19 març de 2019 

4t primària 21 març de 2019 

5. Ens posem al lloc de l’altre 

3r primària 26 març de 2019 

4t primària 28 març de 2019 

6. Vivim les emocions 

3r primària 7 maig de 2019 

4t primària 9 maig de 2019 

7. Ens avaluem i aprenem 

3r primària 14 maig de 2019 

4t primària 16 maig de 2019 

Font: elaboració pròpia. 
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La intervenció s’ha agrupat en 7 sessions temàtiques per abordar cada objectiu 

plantejat en un inici de la proposta, amb un total de 14 sessions (set sessions amb cada 

classe de 3r i 4t). A continuació, la presentació de cada sessió, amb els objectius, 

contingut, metodologia i avaluació. 

Sessió 1: CONEC ALS DEMÉS I M’OBRO AL GRUP 

Inici del projecte amb les alumnes, presentant els objectius del meu treball amb elles i 

coneixent-nos emocionalment tots i totes. Així ens obrim al grup i fomentem la cohesió, 

creant un bon camí conjunts per endinsar-nos a les emocions en les properes sessions. 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ SESSIÓ 1 

Data Hora Curs Espai 

30-31 gener de 19 15:00 – 16:20 h 3r-4t Aula de 3r-4t 

Objectius de les activitats 

Presentació del 

projecte “Digues el 

que sents” 

- Explicar al grup el sentit de projecte. 

- Motivar als participants amb la proposta gamificada “Agents 

de les MiroEmocions”. 

Activitat “El dia més 

trist i el més feliç de la 

meva vida” 

- Conèixer emocionalment als integrants del grup classe. 

- Fomentar la cohesió del grup d’iguals. 

- Permetre un espai on tots puguin expressar els seus 

sentiments. 

Seqüenciació de les activitats 

15:00 

- 

15:15 

Presentació del projecte “Digues el que sents”, gamificant-lo amb la proposta 

d’haver sigut escollits com a “Agents de les MiroEmocions”. Hauran de vetllar per 

totes les emocions que incideixin en el seu entorn  més proper: al pati, al carrer, a 

casa, etc. Intentant resoldre les problemàtiques, i apuntant-les per explicar-les 

després a la classe amb els seus companys/es.  

15:15 

- 

16:00 

Activitat “El dia més trist i el més feliç de la meva vida”. En rotllana l’educador 

explica el moment on va patir més tristesa en la seva vida, i el dia més feliç. Obrint-

se al grup classe perquè descobreixin una mica més d’ell i reflexionin sobre quines 

situacions ha experimentat la persona i com les ha viscut. Cada nen/a ha de fer 

una petita intervenció explicant el seu dia més trist i més feliç. 

Material necessari 

No és necessari material complementari. 
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Sessió 2: REPRESENTEM LES EMOCIONS 

Les alumnes representen de forma lliure i artística les 6 emocions bàsiques. Coneixem 

doncs, com són i què representen les alumnes les emocions que posteriorment 

aprendrem. 

 

 Sessió 3: DEFINIM LES EMOCIONS 

Les alumnes, després de representar de forma lliure les emocions bàsiques, defineixen 

cada una d’elles, amb l’ajuda d’imatges il·lustrades que ens desperten la imaginació i 

ajuden a entendre-les i representar-les de maneres diferents. 

PLANIFICACIÓ SESSIÓ 2 

Data Hora Curs Espai 

12-14 febrer de 19 15:00 – 16 h 3r-4t Aula de 3r-4t 

Objectius de les activitats 

Activitat 

“Representem les 

emocions” 

- Convidar a la reflexió sobre les emocions en totes les seves 

formes. 

- Treballar l’expressió artística a través del dibuix de les 

emocions en un suport material. 

- Reflexionar sobre el que ens representa cada emoció per al 

grup classe. 

Seqüenciació de les activitats 

15 

- 

16 

Activitat “Representem les emocions”. Dividim el grup en 6 subgrups. Hauran 

de representar en les dues fitxes que es troben a l’annex d’aquesta planificació, 

una de les 6 emocions bàsiques; Ira / ràbia, Alegria, Tristesa, Fàstic, Sorpresa, 

Por. De forma lliure i consensuada, cooperativa i artística hauran de plasmar en el 

full el que representa per a ells/es l’emoció que els hi ha tocat.  

 

Posteriorment hauran d’exposar les seves creacions en un espai de la classe, i 

grup per grup explicarà l’emoció que ha representat i que representa per a ells/es 

cada espai de la creació artística. 

Material necessari 

- Fitxes “Material Representem les emocions”. Disponibles a l’annex 6. 

- Material per expressar les emocions al paper: retoladors, llapis colors, plastidecor etc. 

PLANIFICACIÓ SESSIÓ 3 

Data Hora Curs Espai 

19-7 març de 19 15:00 – 16:10 h 3r-4t Aula de 3r-4t 

Objectius de les activitats 
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 Sessió 4: EM CONEC A MI MATEIX/A (?) 

Les alumnes treballaran l’autoconeixement, fomentant així l’autoestima amb l’ajuda 

dels seus companys i companyes. 

Activitat “Definim 

les emocions” 

- Convidar a la reflexió sobre les emocions amb ajuda 

d’il·lustracions que les representen. 

- Treballar el significat de cada una de les sis emocions bàsiques 

amb ajuda d’exemples quotidians. 

- Reflexionar sobre cada definició proposada per a cada emoció. 

Activitat “El pot de 

purpurina” 

- Treballar la relaxació amb ajuda de la respiració ventral. 

- Mostrar els beneficis de la relaxació; calmant la ment i 

analitzant les emocions, per a un major control de les nostres 

accions.  

- Ser conscients de connectar cos i ment, per gestionar les 

nostres emocions. 

Seqüenciació de les activitats 

15:00 

- 

15:45h 

 

Activitat “Definim les emocions”. Amb ajuda de diferents il·lustracions 

projectades a la pissarra, posarem una definició per a cada emoció bàsica 

treballada en la sessió anterior: alegria, tristesa, por, fàstic, vergonya i ira.  

També, amb ajuda d’exemples en situacions quotidianes, el grup ha de reflexionar 

sobre el significat de cada emoció. Com ens sentim amb aquella emoció, i quines 

altres emocions es poden derivar o relacionar, inclús quines poden ser les 

oposades. 

 

15:45  

-  

16: 10h 

Activitat “El pot de purpurina”. En cercle, la persona que guia la sessió, explica 

el significat del pot, ple de purpurina, fent el símil representatiu de la nostra ment: el 

pot de purpurina amb aigua, representa el funcionament cerebral. En situacions on 

intervenen molts “imputs” nerviosos, el nostre cervell s’excita (s’agita) i per tant, 

pensar de forma clara i controlada, ens resulta més difícil. El treball de relaxació és 

fonamental, per tal de calmar el nostre cos amb la nostra ment, per així connectar 

amb els nostres pensaments, observar-los i poder donar una resposta a les nostres 

emocions més adequada, que no pas si ens deixem portar per els nostres 

impulsos. 

Material necessari 

- Il·lustracions inspirades en el llibre: Nuñez, C. y Romero, R. (2013). Emocionario. 

Barcelona: Palabras Aladas.  

- Definicions. Disponible a l’annex 7. 

- Pot amb aigua i purpurina. 

PLANIFICACIÓ SESSIÓ 4 

Data Hora Curs Espai 

19-21 març de 19 15:00 – 16:10 h 3r-4t Aula de 3r-4t 
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 Sessió 5: ENS POSEM AL LLOC DE L’ALTRE 

Les alumnes treballen l’empatia per tal de fomentar la consciència de les emocions en 

les altres persones, i en les accions que realitzem cap als altres. 

Objectius de les activitats 

Activitat “Em 

conec prou bé?” 

- Convidar a la reflexió personal sobre els aspectes positius i 

negatius més característics que em defineixen. 

- Treballar l’autoconeixement de cada persona. 

- Reflexionar positivament sobre els meus companys/es. 

- Fomentar l’autoestima de les alumnes. 

Seqüenciació de les activitats 

15:00 

- 

16:00h 

Activitat “Em conec prou bé?”. Amb l’ajuda de la fitxa de la sessió, les alumnes 

han de reflexionar sobre la seva persona en tres parts diferenciades de la sessió i 

organitzant-se per parelles. 

En primer lloc han d’intentar escriure cinc coses bones d’elles mateixes en 

diferents situacions (difícils si pot ser) o només a mode de virtuts. El que puguin. I 

també cinc aspectes a millorar, dels quals no els hi agrada d’elles mateixes i 

voldrien canviar. 

En segon lloc han d’escriure en la segona part de la fitxa de la seva parella, com a 

mínim cinc coses positives de l’altre persona. 

En tercer lloc, en la seva fitxa, han d’escriure com es senten després de llegir el 

que han escrit l’altre persona d’ell/a. 

Material necessari 

 

- Fitxa d’autoconeixement adjuntada en la planificació sessió 4. Disponible a l’annex 8. 

 

PLANIFICACIÓ SESSIÓ 5 

Data Hora Curs Espai 

26-28 març de 19 15:00 – 16:10 h 3r-4t Aula de 3r-4t 

Objectius de les activitats 

Activitat “El cassó 
d’en Gerard i L’ou o 
la gallina?” 

- Convidar a la reflexió sobre les emocions amb ajuda de dos 
històries diferents on intervenen diferents emocions. 

- Treballar el significat de cada una de les emocions en la 
relació dels personatges de les històries. 

- Reflexionar sobre el que ocorre a les històries definint 
l’empatia i el seu significat. 

Activitat “Com em 
sento quan sóc 
diferent” 

- Treballar la reflexió personal de moments en què els alumnes 
es senten diferents a la resta. 

- Mostrar els sentiments escrivint-los en un paper.  
- Ser conscients de la importància d’empatitzar amb els demés 

per tal d’actuar sense fer mal o molestar a l’altre. 

Seqüenciació de les activitats 
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 Sessió 6: VIVIM LES EMOCIONS 

Mitjançant el Role-Playing, les alumnes viuen les diferents emocions treballades en les 

sessions anteriors, representant-les i posant-se a la pell i en la situació que els ha tocat.  

15:00 
- 

15:20h 

Activitat “ El cassó d’en Gerard ”. Visualitzem la història d’en Gerard, un nen 
amb diversitat, que és diferent a la resta del seu entorn. Després comentem la 
importància de saber posar-nos en el lloc de l’altre per no perjudicar-lo mai i 
sempre poder ajudar. I en conseqüència, ser feliços quan fem feliços als altres. 

15:20  
-  

16:50h 

Activitat “ Com em sento quan sóc diferent ”. Totes som diferents de la resta en 
molts moments del nostre dia a dia. És important que sapiguem quan ens hem 
sentit diferents i perquè. Així com també, com em vaig sentir jo quan era diferent i 
que pensava. El que pensin i sentin, han d’escriure-ho en un paper, i quan tots 
hagin acabat, es recull i a l’atzar s’escullen alguns escrits si no dóna temps de 
llegir-los tots. 

15:50  
- 

16:10h 

Activitat “ L’ou o la Gallina? ”. Visualitzem la història de dos personatges que 
explícitament mostren el sentiment de l’empatia i la importància que té saber 
posar-nos en el lloc de l’altre per tal de ser feliços. A mode de tancament i reflexió 
sobre l’empatia i les seves conseqüències. 

Material necessari 

- Vídeos:  
o El Cassó d’en Gerard: https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg  
o L’ou o la Gallina?: https://www.youtube.com/watch?v=U8bohrpp_nQ  

 
- Paper i llapis. 

PLANIFICACIÓ SESSIÓ 6 

Data Hora Curs Espai 

7-9 maig de 19 15:00 – 16:10 h 3r-4t Aula de 3r-4t 

Objectius de les activitats 

Activitat VIVIM LES 

EMOCIONS 

- Convidar a la representació de les emocions en diferents 

històries i situacions. 

- Treballar el significat de cada una de les emocions en la 

relació dels personatges de les històries. 

- Reflexionar sobre el que ocorre a les històries,  els gests, els 

moviments, les paraules, l'entonació i el llenguatge no verbal. 

Seqüenciació de les activitats 

15:00 

- 

15:20h 

Activitat “ Preparem els esquetxos ”. Les alumnes han de dividir-se pels grups 

ja formats i acabaran de preparar la seva representació que prèviament ja ha sigut 

treballada amb la fitxa que s’adjunta a continuació de la planificació d’aquesta 

activitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
https://www.youtube.com/watch?v=U8bohrpp_nQ
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 Sessió 7: ENS AVALUEM I APRENEM 

Les alumnes hauran de fer una autoavaluació d’elles mateixes per tal d’observar si han 

après noves coses i si han desenvolupat la seva intel·ligència i coneixement vers les 

emocions, respecte a abans de començar el projecte. 

15:20  

-  

16:10h 

Activitat “ VIVIM LES EMOCIONS ”. Per grups han de sortir davant de la classe i 

han de representar l’emoció i la història que els ha tocat. Amb la càmera 

s’enregistrarà en vídeo els diferents esquetxos per posteriorment a la darrera 

sessió, analitzar-los i prendre consciència dels diferents elements que apareixen 

quan vivim una emoció o altra. 

Al final de cada representació, les alumnes han d’endevinar l’emoció que han 

representat les seves companyes i companys. 

Material necessari 

 

- Fitxa adjuntada a continuació d’aquesta planificació. Disponible a l’annex 8. 

 

PLANIFICACIÓ SESSIÓ 7 

Data Hora Curs Espai 

14-16 maig de 2019 15:00 – 16:10 h 3r-4t Aula de 3r-4t 

Objectius de les activitats 

Activitat Autoavaluació 

Role-Playing 

- Convidar a la reflexió de les diferents representacions. 

- Analitzar la comunicació no verbal emprada per representar 

cada emoció. 

- Reflexionar sobre el que ocorre a les històries, el diàleg i la 

solució que han proposat les alumnes per a cada situació. 

Activitat Autoavaluació 

alumnat-projecte 

- Convidar a la reflexió de les alumnes vers el projecte de 

forma general. 

- Autoavaluar les millores i consciència de les emocions en 

les alumnes que han experimentat al finalitzar les sessions. 

- Avaluar el projecte educatiu analitzant els punts forts i a 

millorar, així com la opinió de les alumnes. 

Seqüenciació de les activitats 

15:00 

- 

15:30h 

Activitat “ Autoavaluació Role-Playing ”. Les alumnes visualitzen els vídeos de 

cada esquetx representat en la sessió anterior. Juntes hem de reflexionar sobre es 

diferents situacions i com s’han abordat, és a dir, la comunicació no verbal 

emprada: to de veu, expressions, posició corporal i gestos. Per últim, han de 

reflexionar sobre el diàleg que van proposar per a cada situació, la solució al 

problema si escau i es convida a la proposta d’una altra solució possible i diferent. 
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15:30  
-  

16:10h 

Activitat “ Autoavaluació alumnat-projecte ”. A cada alumne li repartim la fitxa: 
Autoavaluació de l’alumne/a i avaluació del projecte. En aquesta els alumnes 
hauran de autoavaluar-se en diferents aspectes de la seva realitat a l’aula per tal 
d’observar si consideren que els ha ajudat a conèixer millor als seus companys i 
les emocions. I per altra banda, també avaluar el projecte per tal d’analitzar quins 
han sigut els punts forts i a millorar de la intervenció, així com la seva opinió sobre 
les sessions realitzades. 

Material necessari 

 
- Fitxa adjuntada:  Autoavaluació de l’alumne/a i avaluació del projecte, adjuntada a 

continuació en aquesta planificació. Disponible a l’annex 9. 
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7. Resultats de l’aplicació de la proposta 

7.1. Metodologia 

L’avaluació del projecte d’innovació “Digues el que sents”, s’ha dut a terme a 

partir de tres instruments de recollida d’informació, amb l’objectiu d’avaluar la proposta 

des de tres punts de vista diferents: les docents, les alumnes i el formador. Per tal 

d’avaluar-ho des de les diferents mirades, s’ha utilitzat una rúbrica avaluativa tant per al 

formador com per les docents, per a cada sessió realitzada, una rúbrica final del projecte 

per a les educadores i per al formador, i una prova final per les alumnes, on han pogut 

avaluar tant el projecte, com el què han après durant totes les sessions. 

En primer lloc, per tal d’analitzar les diferents sessions, a tall d’avaluació 

processual, elaboro un instrument d’anàlisi en forma de rúbrica anomenat anàlisi i 

valoració sessió X (disponible a l’annex 10). Aquest va dirigit tant per les docents dels 

dos grups, com per al formador que ha realitzat la sessió. Així doncs, triangulem els 

resultats des dels dos punts de vista. 

L’instrument es realitza al final de cada sessió, per part de les docents i el formador. Per 

tant, recollim 14 anàlisis diferents de cada sessió amb cada grup, i 28 en total. 

 En segon lloc, a tall d’avaluació final, elaboro una rúbrica valorativa del projecte 

com a instrument per analitzar i valorar des de la perspectiva docent el projecte i les 

sessions treballades amb els dos grups. Aquest instrument s’anomena valoració docent 

final de projecte (disponible a l’annex 11). 

En tercer i últim lloc, complementant l’avaluació final, elaboro l’instrument que 

valora el projecte des de la perspectiva dels alumnes que han realitzat el projecte, per tal 

d’analitzar les sessions en general i a més a més, autoavaluar-se un cop finalitzen el 

projecte, observant les millores personals i percepcions generals que detecten les 

alumnes en si mateixes un cop han finalitzat els tallers. Aquest instrument s’anomena 

autoavaluació alumant i avaluació del projecte (disponible a l’annex 7). 

7.2. Anàlisi de dades 

Per analitzar les dades recollides a partir de l’instrument d’anàlisi i valoració de 

cada sessió, triangulo la informació recavada per part de les docents de cada activitat, i 

la informació analitzada per part del formador en acabar la sessió. S’observa 
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descriptivament tant la part de la rúbrica com la part d’observació i anàlisi opcional 

disponible al final de l’instrument, per tal de fer una anàlisi més acurada i qualitativa de 

cada sessió que s’ha dut a terme al llarg del projecte.  

A continuació, en la rúbrica valorativa del projecte per part de les docents, 

demano una devolució informal en acabar la valoració de les docents, perquè em 

resumeixin de forma general quina és la sensació per la seva part del projecte i si el 

valoren de forma positiva i negativa. Per tal de complementar a través de les seves 

sensacions la valoració que deixen per escrit en l’instrument. Un cop feta, les contrasto 

aprofitant que només són dos instruments a observar i analitzo les diferències i els punts 

en comú de les respostes per part de les docents quant al projecte. 

Finalment, pel que fa a l’instrument d’autoavaluació de l’alumnat i valoració del 

projecte, faig una comparació exhaustiva punt per punt, comparant els dos grups 

conjuntament, de cada pregunta contestada, i una interpretació de les respostes obertes 

que han respòs. Això m’ajuda a conèixer les percepcions finals de les alumnes per tal de 

concloure en el següent apartat del projecte uns resultats positius i negatius dels 

objectius plantejats al principi de la proposta, i finalment una valoració de les activitats 

dutes a terme des de la seva mirada com a participants directes de les sessions. 

7.3. Resultats 

Seguidament, presentaré els principals resultats de la rúbrica d’anàlisi i valoració 

de cada sessió, tant des del punt de vista docent com des del punt de vista del formador. 

Abans, però, cal dir que les sessions en general han generat resultats molt satisfactoris 

en els dos grups d’alumnes, i les valoracions per part de les docents com del formador 

són molt semblants en totes les sessions analitzades.  

Per tant, cal considerar que en totes les rúbriques els resultats han estat positius, 

coincidint que en general, totes les alumnes s’han motivat, han mostrat interès en les 

activitats que s’han dut a terme al llarg de les sessions i totes han participat en les 

activitats que s’han realitzat. 

En la primera sessió: Conec als demés i m’obro al grup, tant les docents com el 

formador, coincidim que les alumnes s’han motivat en el sentit del projecte i la sessió, 

han mostrat interès i han participat en l’activitat. Tant els de 3r com el grup de 4t. Totes 
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en general han participat i han expressat les emocions tal com es plantejaven en els 

objectius de la sessió, i coincidim en què l’activitat ha fomentat la cohesió del grup a 

més de la meitat de la classe i s’ha generat les condicions òptimes per tal de sentir-se 

còmodes per expressar-se. 

A més a més, considero que el grup i jo mateix ens hem pogut conèixer 

emocionalment una mica més del que ens podíem arribar a conèixer anteriorment, així 

com coneixent les diferents realitats que ha viscut cadascuna de nosaltres, i fer-nos una 

idea de com som i el camí que hem recorregut en aquests anys. Amb el grup de 4t en 

concret, encara hem expressat més que les nostres vivències positives i negatives; hem 

expressat el nostre mal, hem plorat i hem deixat anar en molts dels casos un dolor que el 

teníem enquistat per dins, que ens ha costat tornar a la calma un cop ho hem expressat. 

Sobre el grau de cohesió del grup, penso que després d’haver expressat de forma 

tan oberta el mal i el dolor, ens ha fet veure’ns els uns amb les altres, d’una forma potser 

diferent, amb uns sentiments que ens marquen i hem de cuidar-nos i respectar-nos. 

També, penso que una activitat de tancament que ens portés al record de la 

màxima alegria, hagués ajudat a millorar a tranquil·litzar el grup que estava amb molta 

angoixa després de plorar, tot i haver improvisat amb tècniques de relaxament que van 

servir a la majoria del grup, però a un parell de nens/es no, i van marxar a casa amb una 

mica de fatiga. 

Finalment, en general, valoro positivament la sessió, ja que s’ha fet una bona 

presentació i primer contacte amb els nens i nenes, han conegut la meva realitat 

acadèmica i emocional, i han entès molt bé el sentit del projecte en l’escola. Per altra 

banda, valoro molt la implicació emocional que han posat en l’activitat de la sessió, 

demostrant que són nens i nenes amb una sensibilitat elevada, amb realitats diverses i en 

molts casos difícils i des d’aquesta activitat vaig creure convenient enfocar les properes 

sessions a unes activitats amb menys implicació emocional individual, i més de reflexió 

grupal, on els nens i nenes que presenten dificultats emocionals, no patissin tant, ja que 

no és un espai individualitzat només per a ells, on els pogués atendre i pair del tot el seu 

dolor. Per tant, vaig considerar que s’havia de treballar les emocions i ser conscient 

d’elles considerant les diferents realitats del grup, per no desequilibrant el grup en cada 

sessió i pogués ser contraproduent. 
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En la segona sessió: Representem les emocions, coincidim, les professores i jo, 

que les alumnes coneixien les emocions prèviament abans de representar-les en 

l’activitat i per tant, la majoria dels grups han representat les emocions de diverses 

formes. També que tots els grups han reflexionat sobre l’emoció representada i més de 

la meitat, han arribat a consensuar com representar l’emoció d’una forma en concret, 

totes juntes. 

Així doncs, el grup ha acollit bé l’activitat, posant ganes i motivació en elaborar 

artísticament la representació de les emocions tant en la figura humana, com de forma 

lliure al full en blanc. 

Abans de representar-les i assignar grups, han sabut dir molt bé 5 de les 6 

emocions bàsiques que anàvem a treballar; la por, tristesa, alegria, ràbia i la vergonya 

han aparegut fàcilment, però el fàstic ha costat més de sortir.  

En general, representar l’emoció de forma lliure en un full en blanc, ha sigut molt més 

fàcil que no pas haver-la de representar en el rostre d’una persona, ja que comporta més 

limitacions i més concreció. Les emocions més habituals com l’alegria, tristesa, por i la 

ràbia han sigut les més fàcils de representar. En canvi, les emocions com la vergonya, 

eren molt més abstractes per als nens i nenes, ja que no aconseguien arribar a un 

consens sobre com s’expressa clarament aquella emoció. El fàstic també ha costat més, 

però no tant consensuar l’expressió, sinó representar-lo gràficament en el dibuix (com 

dibuixar la boca, la posició facial, etc.). 

Un cop acabades les obres artístiques, s’han explicat molt bé per grups cada una 

de les creacions; cada grup ha explicat el seu dibuix i el significat que té per a ells cada 

part del full. Hi ha hagut dibuixos molt interessants on han pogut fer dibuixos molt 

representatius, i amb colors atribuïts només aquella emoció (multi colors per a l’alegria, 

colors foscos per la por, vermell per a la ira i verd per al fàstic) i d’altres que la 

dificultat de representar l’emoció era més elevada com la vergonya, que han optat per 

escriure frases que expressessin moments o situacions on es pateix la vergonya.  

La dificultat, doncs, que suposava representar emocions menys concretes i 

representatives com la vergonya, ha suposat la falta de consens en el grup, ja que la 

diversitat d’opinions quan a les formes d’expressió de l’emoció, no ha deixat aprofundir 
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molt en la seva representació, com en canvi sí que han pogut fer altres com amb la 

tristesa. 

En la tercera sessió: Definim les emocions, ha sigut menys dinàmica i 

gamificada, per tant, comportava estar més estona tranquils al mateix lloc, i 

interaccionant amb l’educador i les imatges il·lustrades que anaven apareixent a la 

pissarra. La majoria del grup, però, ha mostrat atenció i interès en les imatges que 

apareixien i les definicions que anàvem fent de cada una de les 6 emocions treballades 

en la sessió anterior. Malgrat que 5 o 6 alumnes en el grup de 3r i un parell a 4t, no 

haguessin prestat atenció a gran part de la sessió, ni participat. En la reflexió de les 

emocions, hem pogut treure conclusions molt interessants i vàlides respecte de cada 

emoció, sobretot de les emocions menys definides per tothom com la ràbia, la vergonya 

o el fàstic. Hem après aprofundint en cadascuna d’elles, el seu significat, i sobretot com 

ens sentim i que li passa al nostre cos i ment, quan ens sentim d’aquella determinada 

manera. A més a més, hem treballat les emocions que se’n deriven d’elles com 

l’hostilitat del fàstic, o la compassió de la tristesa, o també la inseguretat de la vergonya. 

De la mateixa manera, hem après a com superar una emoció o evitar-la; com la que ens 

venen molt de pressa i no les sabem controlar quan ens dominen (la ràbia), entenent els 

senyals que ens alerten del nostre cos quan comencem a tenir una altra emoció com és la 

irritació. En general, considero que ha sigut profitós la posada en comú de cada una de 

les definicions en els dos grups, per què hem pogut aprofundir de manera més rica entre 

totes el seu significat i possibles variacions que té cadascuna d’aquestes emocions, en 

determinats contextos versemblants. 

Pel que fa a l’activitat del pot de pintura, m’hauria agradat més haver tingut una 

mica més de temps per acabar de donar-li el sentit de l’explicació (més concretament 

amb el grup de 3r): connectar cos i ment, i visualitzar la nostra emoció, tranquil·litzar el 

cos i ment per saber gestionar-la de la millor manera i que la situació no ens superi. Tot 

i això, crec que la majoria dels grups han entès el significat del pot de purpurina, 

entenent (després de conèixer com ens dominen algunes emocions) que per tal d’evitar 

que algunes emocions negatives com ara la ira ens dominin, hem de relaxar-nos a través 

de diferents mecanismes que ens serveixin a nosaltres, i poder-la gestionar millor i no 

donar respostes ràpides i impulsives, que moltes vegades ens generen problemes o 

situacions no desitjades.  
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En conclusió, generalment coincidim en què els dos grups han entès el significat 

de les emocions, han reflexionat sobre les seves definicions, han comprès el 

procediment i importància de la relaxació mental i física com també, el control de les 

emocions.  

En la quarta sessió: Em conec a mi mateix (?), els alumnes de 3r i 4t han respost 

molt bé a l'activitat, realitzant-la amb ganes i esforç per intentar donar resposta al que es 

demanava en tot moment. Hem pogut observar una certa dificultat a l'hora de pensar en 

si mateixos/es. Els hi costava identificar exemples del que els hi agrada d'elles mateixes, 

ja que ho confonien amb coses que li agradava fer. Constantment els havia de 

replantejar la frase: T'agrada estar amb els teus amics, o més aviat t'agrada com ets tu 

amb els teus amics? Per tal que pensessin les coses d'elles mateixes que els hi agraden o 

consideren positives. També hem observat que els hi costava verbalitzar elements 

positius (del seu físic o sentiments), ja que evitaven semblar a priori presumits. Els 

nens/es que sí que ho han valorat (el seu cabell, cos, etc.) els hi he reconegut 

positivament. Després, valorar a l'altre company/a els ha resultat molt més fàcil tenint 

moltes coses a dir generalment, i acabant amb rapidesa l'exercici, a diferència del primer 

que els hi ha costat tant en temps com en contingut realitzar l'exercici segons els criteris 

donats. Finalment, han valorat positivament els resultats obtinguts, generalment sentint-

se molt "sorpresos", "emocionats", "contents i feliços", tal com han expressat als seus 

companys/es en veu alta. 

Per tant, en general, considero que les alumnes han pogut treballar la seva 

autoestima i fer una activitat de reflexió sobre si mateixes que els ha permès adonar-se'n 

en alguns casos, noves concepcions dels seus companys/es cap a ells/es que no eren 

conscients o no valoraven tant com les seves companyes ho han fet. Hem acabat 

consensuant que aquesta activitat pot ser molt eficaç per a persones que pateixen un 

moment de tristesa, inseguretat o vergonya, per ajudar-la a aconseguir una autoestima 

més positiva. Juntament amb les docents, hem coincidit que totes s’han pogut definir a 

elles mateixes i als seus companys sense situacions conflictives. 

En la cinquena sessió: Ens posem al lloc de l’altre, les alumnes s’han mostrat 

motivades en realitzar la sessió, ja que contenia dos vídeos molt interessants i 

entretinguts. Amb l’activitat de reflexió sobre els vídeos ha sigut satisfactòria, ja que la 

majoria del grup ha entès molt bé la història i el seu significat i han exposat opinions i 
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reflexions molt interessants vers la importància de ser empàtics amb els altres i els 

beneficis que ens aporta que ens puguin escoltar i entendre de forma assertiva, per així 

ser més feliços i acabar amb els problemes de forma més fàcil i ràpida. 

Tot i això, en l’activitat de reflexió individual ha costat una mica més identificar 

una situació on hi hagués empatia o hi hagués carència d’empatia. Ha costat una mica 

més identificar les situacions reals dels alumnes i hem acceptat posar alguna inventada 

en el cas que no trobéssim una pròpia i real. La dificultat s’ha fet notar més en el grup 

de 3r en el moment d’exposar-les amb el grup per a la seva reflexió de cada situació. El 

grup s’ha dispersat més i he hagut de reconduir-los diverses vegades en l’objectiu de 

reflexionar sobre la situació en concret i no pas qui l’hauria escrit o quins serien els 

protagonistes de la història. Amb això hem perdut estona, ja que la meitat del grup ha 

costat que reflexionés sobre la situació més enllà dels possibles personatges reals o 

l’autor de l’escrit. 

A banda d’aquesta dificultat que ha presentat el grup, en general totes coincidim 

que els dos grups han fet un bon treball de reflexió i consciència sobre les històries 

exposades i sobre el valor de l’empatia i el seu significat.  

En la sisena sessió: Vivim les emocions, la sessió de Role-Playing ha estat un 

èxit. Les alumnes i les docents tant de 3r com 4t, s’han involucrat molt en preparar 

l’activitat amb antelació, elaborant els diàlegs i omplint la fitxa prèvia de la sessió que 

els vaig facilitar amb antelació. A l’hora d’escriure els diàlegs, algun grup puntual ha 

tingut algun problema en posar-se d’acord, responent positivament al conflicte, i trobant 

una solució. Totes han participat i han representat amb més o menys dificultat els 

esquetxos corresponents. Han sigut molt respectuosos amb els seus companys/es sense 

perdre el respecte ni riure’s d’ells. En la majoria dels casos, algun/a component tenia 

vergonya i l’ha expressat, tot i això, han participat i han desenvolupat el diàleg i la 

representació sense problemes i a totes ens han agradat molt les històries. La majoria de 

les alumnes han sabut expressar l’emoció però no totes han sabut donar una resposta i/o 

solució a la problemàtica o conflicte que presentaven els esquetxos. Els de 3r han sabut 

donar resposta al conflicte amb la por i el fàstic. Mentre que no han sabut a la tristesa, a 

la vergonya o la ira. Els de 4t han sabut donar resposta al conflicte amb la, la tristesa i el 

fàstic, la vergonya i la ira. Mentre que no han sabut amb la por. Per tant observem que 

hi ha una diferència notable entre els dos grups quant a facilitat de trobar una resposta a 
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situacions problemàtiques en 4t que no pas amb 3r. Per altra banda, el llenguatge no 

verbal, el to de veu, els gests i les expressions característiques de les diferents emocions 

han estat presents en els dos grups per igual. 

En general les alumnes han expressat satisfacció i els han verbalitzat que els ha 

agradat realitzar aquesta activitat. Amb les docents estem d’acord que les alumnes han 

sabut representar les emocions assignades, les han comprès i identificat en els diàlegs 

elaborats. 

Per últim, en la setena sessió: Ens avaluem i aprenem, ha sigut una sessió plena 

d’emocions, ja que hem rigut molt amb les escenes enregistrades de la sessió anterior 

(role-playing) i al final hem acabat una mica tristos per què els tallers emocionals 

s’acabaven. Les alumnes han mostrat molt interès a veure’s el seu esquetx i també en el 

dels seus companys/es de 3r o de 4t com ho havien representat. L’anàlisi de la 

comunicació corporal i no verbal, ha sigut positiu, ja que la majoria s’ha replantejat 

constantment si les expressions i recursos corporals emprats havien estat els més adients 

per representar les emocions treballades, o si en canvi, els companys/es no havien deixat 

clara l’emoció que els personatges en aquell moment estaven vivint. Així com, els finals 

i propostes per resoldre les problemàtiques dels esquetxos, valorant als que havien fet 

una bona proposta coherent i realista. 

Per altra banda, tot i ser profitosa, l’activitat no ha tingut la participació de la 

forma que esperava, ja que totes les alumnes dels grups que havien fet la representació 

de l’emoció havien de parlar sobre el seu esquetx i el dels companys de l’altra classe, i 

d’aquestes, en cada intervenció només han intervingut una o dues persones. Tot i que 

les alumnes de 4t han participat més que les de 3r, no s’han expressat tots els integrants 

del grup, sinó que ho ha fet una persona o dues, tot i després alumnes de la resta de 

grups han donat la seva opinió també.  

Finalment, les autoavaluacions de l’alumnat i l’avaluació del projecte han sigut 

positives, ja que totes han volgut realitzar-la, i han presentat poques dificultats en 

marcar les seves respostes tret d’algunes preguntes que eren molt més reflexives i 

d’expressió personal, on havien de redactar més una opinió amb criteri, i els ha semblat 

més difícil i no totes les han contestades. A l’acabar, ens hem acomiadat totes amb una 

gran abraçada i agraïments, i una foto de grup (que es pot apreciar a l’annex 12). 
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 Pel que fa a l’anàlisi de la rúbrica valorativa del projecte per part de les docents, 

les dues tutores han coincidit 100% en què més de la meitat de les alumnes han adquirit 

consciència de les seves pròpies emocions durant les sessions, també dels demés, que el 

projecte ha permès desenvolupar l’autoconeixement de l’alumnat per esdevenir una 

autoestima positiva a més de la meitat del grup. També que a totes les sessions en 

general, s’han treballat les habilitats socials per relacionar-se de manera cooperativa 

entre els alumnes, i que el projecte ha permès adquirir habilitats per comunicar-se de 

forma assertiva amb més de la meitat dels alumnes i posar-se en el lloc de l’altre 

empàticament. 

A la pregunta de si consideren que el projecte ha sigut beneficiós per als 

alumnes han respost les dues que sí. En canvi, a la pregunta recomanaries el projecte 

perquè es tornés a fer al mateix curs i etapa les dues han respost que no ho saben. 

L’última pregunta si els agradaria que el projecte tingués continuïtat amb els alumnes 

que l’han començat aquest curs ha tingut diferents respostes, ja que la professora de 3r 

ha afirmat que sí, i en canvi la de 4t ha dubtat i no ho sap. 

Per últim, les aportacions que han expressat per una banda la professora de 3r, 

ha valorat el projecte, ja que li ha semblat molt enriquidor i ha ajudat a les alumnes a 

conèixer millor les emocions pròpies i dels demés. També ha manifestat que és un tema 

que li agrada i pensa que és molt important donar-li continuïtat, però a causa de la 

metodologia concreta del centre, creu convenient que el format hauria d’estar més 

integrat en les dinàmiques pròpies i no en format taller. Considera que han après molt i 

s’ho han passat molt bé, mostrant-se molt agraïda. 

Per altra banda, la professora de 4t considera, tot i que creu que sempre és 

interessant i important treballar les emocions amb les alumnes, de vegades té el dubte si 

més enllà de les sessions realment capten el que es treballa i són capaces en un moment 

determinat gestionar les emocions. De tota manera, considera que en general els ha 

motivat el projecte i ha estat molt interessant. 

 Finalment, quant a l’autoavaluació de l’alumnat i avaluació del projecte hem de 

considerar que el 100% dels alumnes han respost a totes les preguntes d’opció múltiple. 

Pel que fa a les preguntes obertes, hi ha alumnes que no han respost a totes. D’aquestes 

es valoren descriptivament més endavant d’aquest punt de l’anàlisi. 



 

36 
 

 En primer lloc, tots els alumnes consideren que coneixen millors als seus 

companys/es un cop acabat les sessions del projecte. Concretament un 8% ho afirma, i 

un 92% considera que els coneix molt millor que abans. 

 En segon lloc, el 90% dels alumnes coneixen les 6 emocions bàsiques 

treballades al projecte i les han sabut escriure al complet. 

 En tercer lloc, el 52% afirma que alguna vegada ha pensat en les seves emocions 

pròpies o en les dels demés fora de l’escola. El 46% expressa que moltes vegades ha 

pensat, i per contra el 2% diu que no ha pensat en les pròpies i/o les dels demés. 

En quart lloc, el 84% considera que se sent millor amb si mateix/a després dels 

tallers emocionals, respecte al 16% que considera que se sent igual que abans dels 

tallers. 

En cinquè lloc, el 82% ha sabut respondre correctament a la definició d’empatia. 

En sisè lloc, el 62% considera que creu saber trobar una solució als problemes 

que sorgeixen amb els altres, respecte d’un 34% que creu que ara serà molt fàcil trobar 

una solució als problemes i un 4% que considera que creu que no sabrà. 

En setè lloc, el 74% tornaria a fer l’activitat “el millor i el pitjor dia de la teva 

vida”, respecte a un 18% que no sap si la tornaria a fer, i un 8% que afirma que no la 

tornaria a fer. 

En vuitè lloc, de l’activitat “representem les emocions” el 52% considera que li 

va resultar molt  més difícil representar l’emoció en la cara de la persona, i el 48% 

considera que va ser molt més difícil representar-la de forma lliure. 

En novè lloc el 54% ha sabut definir una de les emocions treballades amb les 

seves pròpies paraules. 

I en desè lloc, un 94% de les alumnes consideren que després d’escoltar el que 

pensen els seus companys d’ells/es, han pensat més en elles mateixes i es coneixen 

millor. 

Pel que fa a les preguntes obertes, les respostes són variants, però les més 

generalitzades han sigut: 
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A la pregunta de què han après, en general, de les sessions del projecte, les 

respostes més recurrents han sigut: que les emocions són divertides, aprendre a 

expressar-se, el que significa l’empatia, les emocions en general, com ajudar als 

companys quan pateixen una emoció negativa i la importància de la comunicació no 

verbal en l’expressió de les emocions. Fins i tot, una alumna expressa que ha après a no 

estar trista per totes les coses, i que sap gestionar millor aquesta emoció. 

A la pregunta d’una cosa que els hagi agradat de les sessions en general, hi han 

respost majoritàriament: la representació a través del teatre, dir coses boniques als 

companys/es, i la primera sessió “el millor i pitjor dia de la teva vida” expressant els 

nostres sentiments. 

A la tercera pregunta d’una cosa que no els hagi agradat o que voldrien que 

hagués sigut diferent, en general no hi han respost o han escrit la paraula “res”. Però, 

algun alumne puntual han escrit que no els ha agradat explicar coses tristes del “millor i 

pitjor dia de la teva vida” i representar les obres de teatre. 

Per últim, a la pregunta final de resumir en una paraula el que ha significat 

treballar les emocions, les alumnes han respost: divertit, graciós, fantàstic, “xulíssim”, 

alegria, interessant i una gran ajuda. 

 A tall de conclusió dels tres instruments de recollida d’informació, penso que ha 

estat una bona decisió dissenyar una rúbrica avaluativa per a cada sessió i que la 

poguérem omplir tant les docents com jo. Aquestes, han aportat molta informació dels 

resultats i qualitat de les sessions, recollint posteriorment, una avaluació descriptiva i 

general de cada activitat que m’ha ajudat a repensar i valorar cada sessió a mesura que 

anaven realitzant-se. També, l’avaluació final del projecte per part de les docents, 

alumnes i jo, han acabat de donar una visió des dels diferents punts de vista molt 

representativa, que ajuda a extreure’n resultats més precisos, posteriorment valorats i 

reconeguts a les conclusions que es presenten a continuació. 
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8. Conclusions 

Per una banda, fent una revisió dels objectius plantejats a l’inici del projecte 

considero: 

En primer lloc, el projecte ha fomentat l’adquisició d’una adequada consciència 

de les emocions pròpies i dels altres, d’una forma transversal. El significat de les 

emocions més bàsiques i plantejades en un principi han estat treballades, prenent sentit 

de com les vivim en nosaltres mateixes i com les observem en els altres. 

En segon lloc, les sessions han afavorit el desenvolupament de la intel·ligència 

emocional en les alumnes per a la seva pròpia regulació. Activitats com la definició de 

les emocions, el pot de purpurina, el pitjor i millor dia de la meva vida o viure les 

emocions a través de dinàmiques com el role-playing, han estat positives i importants 

per a l’adquisició de la intel·ligència emocional en les alumnes. 

En tercer lloc, durant el projecte, s’han realitzat activitats pel desenvolupament 

de l’autoconeixement de l’alumnat per esdevenir una autoestima positiva. Fet que s’ha 

pogut avaluar i demostrar, que el 84% considera que se sent millor amb si mateix/a 

després dels tallers emocionals, tal com es pot observar als resultats de la proposta. 

En quart lloc, el projecte ha ensenyat habilitats socials per relacionar-nos de 

manera cooperativa amb els altres companys/es en activitats com ens posem al lloc de 

l’altre o el role-playing, que han generat situacions càlides i de companyonia en les que 

hem pogut observar la part més amable i positiva de les alumnes. 

En cinquè lloc, s’ha treballat l’adquisició d’habilitats per comunicar-se de forma 

assertiva amb els altres trobant solucions i formes de gestionar una situació difícil o 

negativa en l’activitat de role-playing. 

En sisè lloc, activitats com ens posem al lloc de l’altre i com em sento quan sóc 

diferent, ha fomentat que les alumnes desenvolupin l’habilitat de posar-se en el lloc de 

l’altre, és a dir, l’empatia. 

Per tant, podem afirmar que tots els objectius específics plantejats en el projecte 

han estat superats i en alguns casos, amb resultats molt positius. 
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Així doncs, també cal dir, que els objectius generals del projecte han estat 

abordats i han aportat una bona resolució del projecte, ja que els específics han estat ben 

valorats. És per això que podem confirmar que Digues el que sents ha desenvolupat la 

intel·ligència emocional i coneixement social de les alumnes, així com, ha contribuït a 

la prevenció d’aparició de problemes en el dia a dia de l’escola que puguin desembocar 

en conductes conflictives entre les alumnes. 

De forma contrària, el format i la temporització, ha obligat a suprimir algun dels 

propòsits formulats al principi del treball, com és la necessitat d’implicar a les famílies 

en el reconeixement de les emocions i en l’expressió d’aquestes. Per tant, la participació 

de les famílies en el transcurs del projecte no ha estat present finalment. 

Per altra banda i en la mateixa línia del punt anterior, les sessions plantejades 

s’han vist modificades constantment per les limitacions de temporització, horari i 

metodologia educativa del centre. És a dir, el temps per realitzar el projecte ha tingut un 

límit de temps, per tant s’ha hagut d’ajustar i realitzar entre els mesos de desembre i 

maig, fent que l’extensió i durada de les diferents fases del projecte s’hagin hagut 

d’adaptar al límit de temps estipulat.  

També els horaris i metodologia educativa del centre, han condicionat a realitzar 

les diferents sessions, ja que l’escola té una metodologia sense temps marcats entre les 

assignatures, i no vam trobar cap espai del calendari estipulat a poder treballar durant 

una hora les diferents sessions. Per tant, juntament amb les docents vam haver d’adaptar 

l’horari de classe substituint un espai de lectura individual i comprensió grupal, 

juntament amb temps de realització d’espais cooperatius i de treball, per poder abordar 

les sessions amb tercer i quart els dimarts i dijous a la tarda respectivament. A més a 

més, de les variacions que hem agut de reajustar amb les festes locals, de lliure 

disposició, estatals i altres jornades que l’escola ha realitzat durant els mesos de 

realització de la proposta, que han obligat a modificar el calendari acordat amb les 

docents inicialment. 

Pel que fa a la continuïtat del projecte, considero que és una proposta formativa i 

educativa molt interessant que ha encetat un interès vers les emocions per part del 

centre, que m’animo a pensar que puguin continuar treballant les emocions amb els 

grups que han començat a treballar-les en aquest projecte, en els cursos següents. 
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Tanmateix, per una banda les docents vers aquesta proposta de continuïtat han respost 

de manera positiva, mostrant-se interessades per voler continuar treballant les emocions.  

En el cas de la professora de 4t, considera que per a ella és difícil abordar les 

emocions a l’aula, ja que no té formació ni coneixement per treballar-les amb els 

alumnes. En la meva opinió, una de les formes de donar seguiment al treball seria 

incloure una fase prèvia de formació per al professorat, per tal de motivar-los i fomentar 

la seva competència emocional i com treballar-la amb les alumnes, depenent de cada 

edat. 

En canvi la valentia de la professora de 3r considera que sí que podrà donar-i 

una continuïtat, tot i que desitja que es faci de manera transversal i no centrada en una 

sessió. És a dir, traslladar el treball i consciència emocional a tots els àmbits i 

assignatures que treballen les alumnes en el centre.  

 Per altra banda, l’escola s’ha mostrat interessada en no acabar aquí l’experiència 

emocional, i seure a parlar de cara a l’any vinent, per mirar de treballar en altres cicles, 

les emocions de maneres diverses i com més es puguin ajustar a la realitat i projecte 

educatiu de l’escola. Proposta que accepto amb il·lusió i curiositat, ja que és interessant 

poder valorar una possible continuïtat al projecte, sigui de la manera o forma que sigui. 

 Per acabar, personalment considero que aquest projecte, tan inspirador i carregat 

d’aprenentatges i vivències significatives, és abordable a altres centres i institucions 

educatives, que tinguin com a propòsit treballar les emocions i el desenvolupament de la 

intel·ligència en les persones. Tot i ser un projecte molt personalitzat i pensat per a un 

cicle i escola en concret, penso que és fàcilment adaptable a altres entorns i contextos, 

sempre que es vulgui aprendre a ser conscient del que sentim d’una manera lúdica, 

dinàmica, participativa i significativa. Per tant, no descartaria l’aplicació de la proposta 

a altres centres o contextos educatius formals, no formals o informals, en els quals els 

objectius plantejats estiguin en consonància amb els que es plantegen en aquest 

projecte. 

Finalment, no vull tancar aquest projecte sense esmentar el meu aprenentatge 

emocional que he anat desenvolupant i descobrint al llarg del procés. Un cop finalitzat, 

aquest treball m’ha aportat un seguit de reflexions relacionades amb l’àmbit acadèmic, 

però també amb l’àmbit emocional. Gestionar les meves emocions durant les diferents 
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fases del projecte, juntament amb la meva vida acadèmica i laboral, han fomentat en mi 

un grau de maduresa i aprenentatge, tal com trobar-me en situacions difícils, d’angoixa i 

inseguretat, que he hagut d’aprendre a gestionar-les i sobretot a acceptar-les. M’emporto 

records per sempre, però també una gran reflexió que m’acompanyarà tota la vida; les 

emocions i el nostre estat emocional, l’hem de cuidar tant com ens cuidem qualsevol 

altra part de l’organisme, doncs igual que la febre, la nostra ment ens alertarà sempre 

que la cuidem, quan no l’estiguem tenint en compte. Treballar les emocions és l’únic 

camí que ens portarà al nostre equilibri integral, la felicitat. 
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Annex 1: Instrument d’autodiagnosi per les docents 

Instrument autodiagnòstic per als docents 

Com treballem les emocions a l’aula? 

 

Aquest instrument elaborat per Daniel Moreno Martín en el seu TFG del grau de 

pedagogia de la Universitat de Barcelona per al seu estudi en el desenvolupament de la 

intel·ligència emocional, està preparat per contribuir a la pràctica reflexiva de les docents, 

per tal de repensar diferents aspectes en referència a l’educació emocional; si estan 

presents en el dia a dia de les alumnes, com es duen a terme a l’aula, quins aspectes 

manquen, quins estan assolits, i quins són susceptibles a una possible millora. 

El propòsit de l’autodiagnòstic és seleccionar els ítems que s’inclouen a la vostra pràctica 

docent, per posteriorment, realitzar un procés de presa de consciència i situar-nos en un 

punt de partida des d’on començar a caminar en una mateixa direcció que esdevingui un 

canvi a l’escola.  

Ítem 1. En general, fruit de la vivència en el dia a dia a l’aula, consideres que les teves alumnes són 
capaces de gestionar de manera autònoma i positiva les seves emocions? 

 Sempre són capaces de gestionar les seves emocions, de manera autònoma i positiva. 

 Sovint són capaces de gestionar les seves emocions, de manera autònoma i positiva. 

 En algunes ocasions, són capaces de gestionar les seves emocions amb l’ajuda d’un altra persona. 

 Considero que en general no són capaces de gestionar les seves emocions. 

Ítem 2. En el dia a dia, les alumnes expressen les seves emocions? 

 Les alumnes sempre expressen i comparteixen les seves emocions. 

 Les alumnes sovint expressen i comparteixen les seves emocions. 

 Les alumnes rarament expressen i comparteixen les seves emocions. 

 Les alumnes en general en cap moment expressen i comparteixen les seves emocions. 

Ítem 3. El grup classe és homogeni quant a l’expressió d’emocions? 

 En general, totes les alumnes expressen les seves emocions sempre o quasi sempre. 

 Més de la meitat del grup classe expressa les seves emocions sempre o quasi sempre. 

 Menys de la meitat del grup classe expressa les seves emocions sempre o quasi sempre. 
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 En general, un grup molt reduït d’alumnes, expressa les seves emocions sempre o quasi sempre. 

Ítem 4. Comparteixo l’experiència emocional dels alumnes amb la comunitat educativa (famílies i 
docents) implicant-les en la gestió de conflictes i/o activitats que tractin sobre les emocions? 
(Ex: des de un conflicte a l’aula, a una activitat exclusivament dirigida a l’educació emocional) 

 
Sempre comparteixo i faig participar a les famílies i equip docent de totes les activitats, situacions i/o 
experiències que tinguin relació amb les emocions, de forma habitual. 

 
Només en alguna ocasió, he compartit i he fet participar a les famílies i equip docent d’alguna activitat, 
situació i/o experiència que tingui relació amb les emocions. 

 
Quan ho he exterioritzat, només ho he fet amb l’equip docent de la meva escola, sen se dirigir-ho a les 
famílies. 

 
No comparteixo aquest tipus d’experiències amb cap membre de la comunitat educativa. Tot es queda 
a l’aula. 

Ítem 5. Les alumnes demanden la meva atenció emocional? 

 
La majoria de les alumnes sempre recorren a mi per explicar-me situacions positives o negatives on les 
emocions es veuen implicades, del seu dia a dia, o situacions d’importància. 

 
Sovint, algunes alumnes recorren a mi per explicar-me situacions positives o negatives on les emocions 
es veuen implicades, del seu dia a dia, o situacions d’importància. 

 
Rarament, algunes alumnes recorren a mi per explicar-me situacions positives o negatives on les 
emocions es veuen implicades, del seu dia a dia, o situacions d’importància. 

 
Gairebé mai, les alumnes opten sovint per explicar aquelles situacions positives o negatives emocionals 
a altres persones (altres docents, amics, germans/es...). 

Ítem 6. Treballo activitats on s’impliquin les vivències emocionals viscudes i les diferents realitats 
dels infants? 

 
Treballo activitats on els infants puguin reconèixer aspectes de la gestió emocional en experiències 
personals viscudes, expressant-les i compartint-les amb el grup d’iguals i amb mi. 

 
Treballo activitats on els infants puguin reconèixer aspectes de la gestió emocional en experiències 
personals viscudes, expressant-les i compartint-les amb el grup d’iguals de forma més íntima, sen se 
que la meva figura intervingui. 

 
Convido als infants a que m’expressin les seves vivències personals viscudes amb un vincle emocional, 
però sen se treballar-les amb la resta del grup. 

 No destinem temps en compartir amb el grup ni reconèixer situacions que impliquin emocions. 

Ítem 7. Proporciono espais (físics i/o temporals) en que les alumnes es sentin còmodes per 
expressar les seves emocions en la seva totalitat i llibertat a l’aula? 

 
Si, destinem espais exclusius reconeguts per les alumnes per què es sentin còmodes i expressin les 
seves emocions en la seva totalitat i llibertat a l’aula. 

 
No destinem cap espai exclusiu per aquesta pràctica, però s’ha obert en alguna ocasió quan s’ha 
necessitat, qualsevol espai físic/temporal per què les alumnes es puguin expressar lliure i totalment a 
l’aula. 

 
No hem destinat mai cap espai ni exclusiu ni improvisat per a l’expressió emocional lliure i total de les 
alumnes a l’aula. 
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Ítem 8. Conciencio a les alumnes de la importància de les competències emocionals en les relacions 
socials? 

 
Faig conscienciar sempre als alumnes de la importància de les competències emocionals en les 
relacions socials mitjançant exemples inventats exposats a classe, de forma transversal, en el dia a dia. 

 
Sovint, faig conscienciar als alumnes de la importància de les competències emocionals en les relacions 
socials mitjançant exemples inventats exposats a classe, en forma d’activitat. 

 
Faig consciència en alguna ocasió als alumnes mitjançant exemples i/o casos reals de les mateixes 
alumnes, quan han sorgit a classe i considero profitós parlar-ne.   

 No realitzo aquesta pràctica reflexiva amb les alumnes. 

Ítem 9. Proporciono eines a les alumnes per esdevenir-se autònomes en la seva gestió emocional? 

 
Treballem a classe com gestionar situacions que impliquin emocions com per exemple, discussions 
entre companys, mal entesos, donar bones o males notícies, emprenyaments, etc. amb activitats que 
tenen aquest objectiu exclusiu. 

 
No treballem a classe de forma intencionada com gestionar situacions que impliquin emocions, però en 
situacions complexes, ha sorgit l’oportunitat l’hem abordat per treure’n un profit didàctic.  

 No treballem  de cap manera  com gestionar situacions que impliquin emocions. 

Ítem 10. Acompanyo a les alumnes en l’aprenentatge i adquisició de competències emocionals?  

 
Acompanyo a les alumnes treballant activitats específiques com per exemple el role-playing, on les 
alumnes han de gestionar de forma real i vivencial la seva pròpia gestió emocional (individualment o 
amb els companys). 

 
Les acompanyo sense cap activitat de simulació real en que hagin de viure la competència per adquirir-
la, però si treballant activitats que ens posin d’exemple maneres de gestionar les emocions i les 
alumnes les puguin conèixer. 

 
Els recolzo en situacions puntuals que hagin de gestionar les seves emocions (individualment o amb els 
companys), acompanyant-los i oferint el meu suport i ajuda, si el demanden o considero que el 
necessiten. 

 
Normalment no. No m’he plantejat recolzar-los, ja que no he analitzat com gestionen les seves 
emocions (individualment o amb els companys), i si cal ajuda o quelcom millorar. 

 

Observacions: 

 

 

 

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració 

 

Data d’entrega de l’instrument  Curs 

Data de recollida i anàlisi   
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Annex 2: Pauta d’observació a l’aula 

PAUTA D’OBSERVACIÓ A L’AULA 

Observador Data Duració Curs 

    

1 Criteris a observar 

- Identificació d’emocions (parlen sobre alguna emoció individual o de l’altre) 

- Consciència de les emocions (parlen sobre emocions pròpies / demés) 

- Habilitats comunicatives (assertivitat) 

- Habilitats afectives (mostres d’afecte) 

- Capacitat empàtica (es posen en el lloc dels altres) 

- Treball cooperatiu (de quina manera) 

- Conflictes apareguts 

- Altres problemàtiques 

- Actitud de l’educadora a d’estacar 

12 Observació descriptiva 
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Annex 3: Resum grup de discussió 

O: observador (Dani) / D: docents (3r i 4t) 

O: els grups no són conflictius de per si. Tenen conflicte de caràcter de falta de 

maduresa que els falten per desenvolupar. Tenen els mateixos tipus de conflicte quan 

tenen problemes amb els seus companys. Problemes de relació entre ells que de seguida 

salten, es posen a la defensiva a cridar i es generen micro baralles. No duren les 

baralles, només duren puntualment. 

He observat, en general, no es parlen de les emocions a classe, tret d'un nen en un 

moment molt puntual. No expressen sentiments ni emocions de forma verbal sinó 

només amb expressions facials i cridant-se. 

El repte és que treballin la capacitat assertiva i empàtica un cop coneguin les emocions 

per tal de madurar i disminuir els micro conflictes a l'aula. O almenys tinguin 

consciència del conflicte i el problema quan succeeixen els fets. 

D: les docents estan completament d'acord amb les sensacions i les valoracions de 

l'observació. No tenen res més a afegir. 

Una d'elles mostra la dificultat que li presenta haver de treballar les emocions i treballar 

els conflictes. 

Finalment, conclouen bàsicament la manera de parlar-se, alguns tenen més caràcter que 

altres, amb algun/a nen/a tenen conflictes i la docent no sap per què sorgeixen. 

També hàbits de parlar-se bé, ser amables, educats, cedir una mica i no ser el centre 

d'atenció, demanar perdó. 
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Annex 4: Informe devolució per a les docents 

Devolució Instrument autodiagnòstic i entrevista inicial - 

Joan Miró, Cicle Mitjà 
Devolució compartida el dia 28 de novembre de 2018 amb les professores de cicle mitjà de 3r i 4t de 

l’escola Joan Miró, després d’haver-les realitzat una entrevista inicial el dimecres 14 de novembre de 

2018, i un qüestionari autodiagnòstic el dilluns 19 de novembre de 2018.  

Estimades docents, 

Per una banda, durant l’entrevista vam extreure tres punts importants a 

considerar: 

En primer lloc, la diversitat a les aules que presenten ambdós cursos. Incidim en aquest 

punt, tenint en compte diferents alumnes que presenten quelcom dificultats 

d’aprenentatge, TDAH i retard en el desenvolupament. De la mateixa manera, amb la 

resta del grup que presenten altres tipus de diversitat, com la cultural. 

En segon lloc, aprofitar la gran ajuda que presenta el centre en ser una escola petita i 

la implicació del professorat, controlant així la majoria de dificultats i problemàtiques 

que van sorgint en el dia a dia de l’escola. I també la implicació de les famílies 

d’ambdós cursos, amb la comunicació i assistència a l’aula sempre que és possible. 

En tercer lloc, tenir en compte el camí que han començat a indagar vers les emocions, 

treballant alguna activitat a l’aula per parlar sobre les emocions i com implicar-nos 

amb elles, per així reprendre’l i continuar el fil que les docents han volgut generar a les 

seves aules. 

 Per una altra banda, després de la recollida i anàlisi de l’instrument 

autodiagnòstic de les docents, destaquem: 

L’avantatge que presenta “a priori” obtenir resultats en general molt semblants de les 

dues docents. Aprofitant així treballar de manera conjunta, amb el mateix ritme i 

intensitat en els dos cursos. 

Com a aspectes positius, valorar que les docents siguin una referència per a les seves 

alumnes a l’hora d’expressar-se emocionalment i puguin rebre aquest suport per part 

de la figura adulta. 

Tenir en compte el treball que es realitza a les aules per reconèixer aspectes de la 

gestió emocional en experiències personals viscudes, expressant-les i compartint-les 

amb el grup d’iguals. Així com a l’aula de 3r que destinen un espai exclusiu per 

expressar les emocions de manera lliure. Com també, reconèixer el treball per la gestió 
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de situacions que impliquin emocions amb activitats que tenen aquest objectiu 

exclusiu. 

Per últim, com aspectes que són susceptibles a una millora:  

En primer lloc, intentar fer participar en tota la comunitat educativa més immediata de 

les alumnes en les activitats, situacions i/o experiències que tinguin relació amb les 

emocions, més habitualment. 

En segon lloc, acompanyar a les alumnes a treballar activitats específiques emocionals 

com el “role-playing”, judicis morals, debats a classe, on les alumnes gestionin de 

forma real i vivencial la seva pròpia gestió emocional. 

I en tercer lloc, demostrar a través d’activitats vivencials als alumnes la importància de 

desenvolupar la intel·ligència emocional i les competències emocionals, per la gestió 

d’emocions individuals i relacions interpersonals, per tal d’ajudar a totes elles a 

gestionar les seves emocions de manera autònoma i positiva, i a què la majoria del 

grup classe, pugui expressar i compartir les seves emocions amb la resta del grup 

d’iguals. 

 

 

Dani Moreno Martín 

Projecte de disseny pedagògic - Digues el que sents 

danimorenomartin@gmail.com 
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Annex 5: Anàlisi de les observacions a l’aula 

PAUTA D’OBSERVACIÓ A L’AULA 

Observador Data Duració Curs 

Dani 29/11/2018 15 – 16:30h  3r 

1 Criteris a observar 

- Identificació i consciència d’emocions (parlen sobre alguna emoció individual o de l’altre) [ICE] 

- Habilitats comunicatives (assertivitat) [HC] 

- Habilitats afectives (mostres d’afecte) [HA] 

- Capacitat empàtica (es posen en el lloc dels altres) [CE] 

- Treball cooperatiu (de quina manera) [TC] 

- Conflictes apareguts [C] 

- Altres problemàtiques [AP] 

- Actitud de l’educadora a d’estacar [E] 

2 Observació descriptiva 

 

Els nens i nenes de 3r, per la tarda fan racons. Destinen aquest espai per practicar les assignatures o temes que més dificultats 

tenen. Es desenvolupa a l’aula habitual, amb un grup aproximat de 26 alumnes. 

Hi ha un nen l’Ibu, que sembla molt enfadat en una cadira. De fet no està enfadat, està solitari i apartat perquè és així (ICE_01) i 

no entén l’idioma massa bé, m’expliquen algunes companyes seves. Elles estan amb ell (CE_02). L’Ibu m’ensenya el cor que 

tenen per sentir-se millor a la classe. M’ho explica amb vergonya i em diu que quan estan tristos, l'abracen i es senten millor. En 

el racó de la lectura treballen cooperativament, llegint en parelles, no hi han suficients llibres per a tots. A l’Ibu li llegeixen en 

veu alta per que no sap llegir la lletra d’impremta (TC_03). Ell està amb el seu grup des de p3. 

Al passadís han fet uns murals amb la ira, l’alegria i la mort (que interpreto que es refereixen a la tristesa). En ell han afegit 

obres que les alumnes han fet que representen aquestes emocions amb dibuixos i collages (ICE_04).  

Els nens/es llegeixen sense entrar en conflictes, comparteixen les lectures. 

Ara seuen tots davant de la pissarra digital, la professora projecta un document. Tots seuen junts al davant. Aprenen a fer 

problemes matemàtics, i han d'intervenir a com resoldre’ls de manera correcta en ordre i d’un amb un. Les intervencions les 

fan ordenades i es respecten tot i ser a vegades impacients. Els nens mostren frustració quan altres surten a la pissarra i la 

professora no els ha dit que surtin. Es critiquen els dibuixos que fan a la pissarra, a vegades parlen de manera poc amable 

(C_05). La professora premia en sortir qui millor expressa i es comporta (els que no criden, etc) (E_06). 

La impulsivitat es manifesta quan fan una cosa entre tot el grup junt, ja que hi han nens que no poden aguantar que no els hi 

toqui o veuen coses injustes (C_07). 
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No riuen dels problemes dels demés, o com ho han fet o s’han equivocat (CE_08). Saben fer crítiques constructives sense fer 

mal a l’autor del problema (HC_09). Hi han algunes micro baralles: quan un no vol que l’altre faci una cosa, a vegades s’ho 

diuen enfadats i amb petits cops (C_10).  

Es barallen pels llocs que tenien abans quan tornen a seure’s a les seves taules, i “amenacen” entre ells cridant-se. La tònica 

general no és la falta de respecte, però tampoc hi ha unes bones maneres de tractar-se entre els companys (C_11). Quan es 

dirigeixen a mi sí que ho fan en un to amable i demostren que tenen interioritzades les bones maneres de dirigir-se als demés 

(HC_12). A vegades, per la confiança que tenen es vacil·len de taula a taula (C_13).  

En Pol ha perdut la seva goma, i es refereix a l’altre taula retraient de si li han robat la goma, en comptes de preguntar-ho, ho 

formula com acusació. Les altres nenes reaccionen a la defensiva. Una nena es queixa (la Safa) de que l’Enzo l’està molestant 

per venir a la taula a ajudar-los a corregir l’examen, ja que està molestant parlant amb els altres companys en comptes 

d’ajudar-los. L’Enzo s’enfada i se'n va a la taula del costat per ajudar a una altra. Generalment hi han uns 6-9 alumnes que 

destaquen en la resta del grup, sent més expressius i mostrant les seves opinions, és a dir més extravertits. I, per un altra 

banda, 12 alumnes aproximadament que no acostumen a intervenir a la classe, essent més introvertits. 

Els que són més extravertits, generalment són els que tenen més conflictes amb els demés. Tenen micro baralles físiques sense 

arribar-se a fer mal però la “víctima” es queixa i els hi diu que la deixin en pau. Quan es retreuen coses no ho fan amablement. 

Exploten al segon, entre ells (C_14). a la professora li expliquen amb tranquil·litat quan pregunta que passa (HC_15), però entre 

ells no tenen paciència de fer entendre l’altre (C_16).  

 

PAUTA D’OBSERVACIÓ A L’AULA 

Observador Data Duració Curs 

Dani 30/11/2018 15 – 16:30h  4t 

Criteris a observar 

- Identificació i consciència d’emocions (parlen sobre alguna emoció individual o de l’altre) [ICE] 

- Habilitats comunicatives (assertivitat) [HC] 

- Habilitats afectives (mostres d’afecte) [HA] 

- Capacitat empàtica (es posen en el lloc dels altres) [CE] 

- Treball cooperatiu (de quina manera) [TC] 

- Conflictes apareguts [C] 

- Altres problemàtiques [AP] 

- Actitud de l’educadora a d’estacar [E] 

Observació descriptiva 
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Per la tarda realitzen racons de llengua. Primer destinen 15 minuts a la lectura individual i després per grups i en diferents 

espais, realitzen una tasca relacionada amb el treball de la llengua catalana. El grup està compost aproximadament per 24 

alumnes. 

Els alumnes llegeixen individualment, no parlen, i estan tots en silenci. En general totes es saben concentrar i posar-se a llegir 

sense distreure’s. Estan acostumats a aquesta pràctica ja que la realitzen cada dia, per la tarda, el llegir una estona petita el seu 

llibre que més els hi agrada.  

La nena nouvinguda, és molt espavilada i ja entén bastant bé el català. Queda veure com s’integra al grup. La Naia que té TDAH, 

està al seu lloc asseguda en silenci molt concentrada a la lectura, sense distreure’s. 

Un cop acabat el temps, després de llegir fan els racons de llengua. 

Mentre que fan els exercicis, es riuen entre ells quan algú s’equivoca. La persona no mostra que això li afecti (HC_17). Quan es 

posen  a fer una activitat dintre del seu racó, es posen d’acord bastant ràpid i de forma cooperativa (TC_18). 

Quan un nen li falta una fitxa (per què no li han repartit) i li demana a una altra, li demana enfadat, impacientment (HC_19). En 

una de les taules, la del Ibrahima, sembla que tenen mala relació entre ells ja que es parlen amb una mica de frustració quan 

fan alguna cosa malament, i a la primera de canvi ja salten i no proven de parlar bé a l’altre abans. És mutu (HC_20). Tot i així, 

només de forma puntual, ja que durant l’activitat no hi han mal tons i es parlen en general bé (C_21).  

Els que estan amb els ordinadors, s’han barallat perquè mentre que un toca l’ordinador, l’altre l’està tocant també i a la mínima 

s’enfada dient-li (cridant-li) que la deixi, en comptes de plantejar fer-ho junts (TC_22). 

Com no ho fan de manera cooperativa, els que s’avorreixen esperant a que els hi toqui l’ordinador, molesta als que estan 

utilitzant-los i aquests segueixen queixant-se (TC_23).  

La tònica general de la classe, és parlar-se o de forma amigable, o de cop, si alguna cosa no els hi sembla bé, directament s’ho 

retreuen parlant-se de forma més agressiva, en un to més enfadat i sense gaire respecte (HC_24). 

La Naia segueix amb les seves companyes fent les activitats sense problemes igual que la nouvinguda.  

Una taula ha de fer el minimón, activitat molt creativa on han de crear un món a partir dels materials que vulguin i que poden 

utilitzar per crear el que el grup aquell dia decideix. després fan una foto al nou món, i creen una història a partir de les 

fotografies. 

Quan es discuteixen es retreuen coses sense empatitzar molt amb l’altre. Només miren pels seus interessos (CE_25). 

Al tenir més edat, la majoria són bastant espavilats traient de set aproximadament que són més tranquils, individuals o 

introvertits, i quatre o cinc més extravertits, que destaquen de la resta sent més actius i també protagonitzen més 

problemàtiques. 

La Siham, una nena del grup demanda tota l’estona l’atenció fent comentaris més elevats, volent portar la veu cantant de tot el 

grup, buscant-me la mirada per que la miri, etc (AP_26). 

La impulsivitat d’alguns nens genera conflicte amb els que tenen més contacte (TC_27), i d’altres més tranquils s’ajuden i 

aprofiten més el temps. Els que treballen el petit món treballen més cooperativament, sense problemes i són els que més 

competència cooperativa requereix, ja que han de construir alguna cosa de forma conjunta (C_28). D’altres, on l’activitat té 

més part individual, generalment deixa temps a microconflictes com els anteriors que els enredereix el temps d’acabar les 

activitats (C_29).  
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En una altra activitat, en la que han de practicar paraules per no fer faltes (i es fan exàmens orals on s’avaluen entre ells), 

durant gran part de l’estona, es genera conflicte ja que riuen dels que s’equivoquen (TC_30), i els hi costa entendre el que volen 

dir els altres i llavors entren en discussió ja que els hi falta empatitzar amb l’altre (CE_31). Doncs, conseqüentment a l’hora 

d’expressar-se, qualsevol aspecte que han de dir-li a l’altre per millorar, es converteix en una discussió per que els hi falta 

parlar-se d’una forma més tranquil·la i amb voluntat de que l’altre l’entengui (CE_32). 

Tenir nens i nenes amb dificultats a la classe, no els hi provoca més que una oportunitat per ser comprensius i entendre als 

altres, ajudant-los i ser bons companys. Amb ells no tenen problemes, en general (HA_33). 

Per tant, de forma general observo una mancança greu en el grup com és l’empatia; entendre el perquè ha fet allò l’altre, o 

perquè diu això, o perquè ha passat allò altre, i pensar abans de reaccionar cap a l’altre sense saber el perquè (CE_34). 

Desenvolupar l’empatia, considero que milloraria molt més la dinàmica grupal.  

 

PAUTA D’OBSERVACIÓ A L’AULA 

Observador Data Duració Curs 

Dani 11/01/2019 15 – 15:45h 3r 

Criteris a observar 

- Identificació i consciència d’emocions (parlen sobre alguna emoció individual o de l’altre) [ICE] 

- Habilitats comunicatives (assertivitat) [HC] 

- Habilitats afectives (mostres d’afecte) [HA] 

- Capacitat empàtica (es posen en el lloc dels altres) [CE] 

- Treball cooperatiu (de quina manera) [TC] 

- Conflictes apareguts [C] 

- Altres problemàtiques [AP] 

- Actitud de l’educadora a d’estacar [E] 

Observació descriptiva 

 

Treballen amb el professor de castellà la descripció d’una persona. Estan asseguts en rotllana, i han de dir un per un les 

característiques físiques d’un ninot. Ho han de fer amb ordre i aixecant la mà, d’un amb un. Generalment intervenen quasi tots 

els alumnes, tot i que hi han uns quants que no participen gaire o gens. Els que més participen són els que destaquen més a la 

classe; per la seva personalitat, caràcter, to de veu, etc. Atribueixen apart dels trets físic, també trets de personalitat. Diuen que 

és tímida, reservada i sembla amable per la seva expressió facial (HC_35). 

Ara els toca descriure un company que ha tocat a l’atzar. Surt l’Aitor per que el descriguin els seus companys. L’Aitor és un dels 
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nens que destaca per la seva forma de ser, mogut i expressiu. Els seus companys quan el descriuen, l’Aitor es manté tranquil i 

atent als comentaris dels seus companys (trets físics). A mesura que li treuen imperfeccions que no li agraden tant, l’Aitor 

s’excusa. Però no es molesta. Als companys els hi agrada poder opinar característiques del seu company (HC_36). Després dels 

trets físic, parlen dels personals. Només diuen coses bones i ell està content (HA_37). Arriba la Nerea (la seva tutora) i han de 

descriure-li la nina amb la que han treballat. La Nerea, un cop marxa el professor de castellà, els felicita per la seva actitud 

durant el dia anterior, ja que es van portar molt bé. Ara faran una feina de llegir un text i respondre unes preguntes de 

comprensió lectora.  

S’observa un problema a l’aula: l’Izan li diu molt enfadat a la professora que el Mario li ha robat uns llapis de colors (C_38). La 

professora li diu a l’Izan que li demani al Mario, i li expliqui (E_39). L’Izan li parla de males maneres al Mario i li diu enfadat 

(C_40). La Nerea li diu que millori les formes (E_41), l’Izan li explica més tranquil (HC_42) i el Mario li reconeix i li demana 

disculpes per agafar els seus llapis sense demanar-li permís (CE_43). L’Izan li diu que no el perdona (C_44). La professora li diu 

que per què? Millor ha dit que s’ho pensi una estona mentre que fan l’activitat i després li tornarà a preguntar què ha decidit 

finalment sobre el Mario, si el perdona o no.  

OPINIÓ PERSONAL: Després de veure com ha gestionat el conflicte, que de seguida ha anat a buscar ajuda a la professora en 

comptes de intentar solucionar de forma tranquil·la primer, penso que haurien de saber dir-se entre ells mateixos les coses bé i 

sense pensar que l’altre fa les coses amb males intencions des del primer moment. Així evitarien entrar en conflicte tan ràpid i 

haver de discutir-se i enfadar-se per coses que no calen. Per tant, fer les coses més fàcils. 

 

PAUTA D’OBSERVACIÓ A L’AULA 

Observador Data Duració Curs 

Dani 11/01/2019 15:45 – 16:30h  4t 

1 Criteris a observar 

- Identificació i consciència d’emocions (parlen sobre alguna emoció individual o de l’altre) [ICE] 

- Habilitats comunicatives (assertivitat) [HC] 

- Habilitats afectives (mostres d’afecte) [HA] 

- Capacitat empàtica (es posen en el lloc dels altres) [CE] 

- Treball cooperatiu (de quina manera) [TC] 

- Conflictes apareguts [C] 

- Altres problemàtiques [AP] 

- Actitud de l’educadora a d’estacar [E] 
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12 Observació descriptiva 

Fan racons de mates. Els que tenen que classificar cossos geomètrics, ho han de fer traient cossos d’uns cistells. Estan a terra i 

alguns no arriben bé als cistells. En comptes de organitzar-se bé al principi de com situar les caixes per que tothom arribi, s’han 

posat en ordre d’arribada i es barallen parlant-se de males maneres perquè no arriben (C_45). Tot i així, cadascú fa la seva i no 

paren de fer la feina que han de fer. De seguida, com sempre, es parlen altre cop bé, menys quan es frustren i algú no fa les 

coses com ell mateix voldria i li retreu o diu de males maneres a l’altre. Aquest grup en concret, és el que generalment no està 

treballant de forma conjunta. S’han subdividit en parelles i cadascú fa el que vol i com vol (C_46). 

Al treballar en grups i de manera cooperativa, han de comunicar-se generalment tots amb totes. Quan alguna no fa el que toca 

o als altres no els hi agraden, es parlen malament. sense enfadar-se ni perdurar la ira molta estona, però si parlant-se 

malament de forma puntual (C_47). 

Per tant observo que no és tota l’estona, però en molts moments puntuals, entre elles no es parlen molt bé. És a dir, l’expressió 

facial i la manera de parlar és una mica desagradable, i això no ajuda a que les feines que han de realitzar surtin de la millor 

manera, o pugui desencadenar una pèrdua de temps entrant en micro conflictes on discuteixen, ja no pel que ha passat, sinó 

per que en el fons estan molests per la manera que li ha dit l’altre (C_48). 

Penso que és merament causa del nivell maduratiu dels alumnes, tot i que hem de començar a millorar com ens dirigim als 

altres, treballant  l’empatia per tal de madurar de forma que sapiguem dirigir-nos als nostres companys i companyes de manera 

sana i assertiva.  Per tant crec que treballar les bones formes, l’assertivitat i l’empatia, ajudarà al grup a millorar aquest punt. 

La Siham, una nena de la classe, trobo que mostra generalment una actitud de superioritat quan a nivell de realitzar coses. És 

un any més gran que la resta del grup, i actua com a tal, tot i no ser molt amable moltes vegades. Tot i això no entra en 

conflictes greus per què no es produeixen a la classe. El rol que em sembla que ocupa a la classe és el de manar en el seu grup 

de treball i fa que constantment critiqui als seus companys i es produeixin micro conflictes.  
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Annex 6: Fitxes material “Representem les emocions” sessió 2 

Representa lliurement: 
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Representa en aquesta persona: 
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Annex 7: Definicions emocions sessió 3 

Definicions 

ALEGRIA 

És causada per un motiu que ens dóna plaer, i per tant és agradable. A 

diferència de la felicitat, l’alegria és de curta durada. Tot i això, podem tenir 

molts moments alegres durant el dia. 

Què passa en aquests moments alegres?  

Experimentem molt plaer, la nostra energia augmenta i la manera de pensar és 

positiva.  

L’emoció contrària a l’alegria és la tristesa. 

TRISTESA 

És quan ens baixa la nostra energia i el nostre estat d’ànim. Podem perdre la 

gana, les forces, els desitjos i els impulsos. No tenim ganes de fer res i ens fa 

veure-ho tot malament. 

Què ens causa tristesa? 

No a tothom ens posa tristos les mateixes coses. Però, és habitual sentir 

tristesa quan ens deceben o quan perdem alguna cosa o algú que era 

important per a nosaltres. 

La tristesa forma part de l’emoció de la compassió / llàstima. 

RÀBIA / IRA 

És molt ràpida. Pot venir i dominar-nos, i marxar molt de pressa també. Ens pot 

dominar en situacions que considerem injustes, o que ens fan sentir malament. 

La ira és útil?  

Per a les persones no. Perquè la ira és una emoció que no ens deixa pensar. 

Ens fa reaccionar com un animal que és atacat per un altre. Com no som 

animals salvatges, les males reaccions cap als altres, ens poden portar 

problemes. Per això, hem d’evitar que la ira ens domini, just quan comencem a 

notar l’emoció de la irritació, quan ens comença a molestar alguna cosa.  
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VERGONYA 

Apareix per sorpresa. La sentim quan sabem que hem fet alguna cosa 

malament, o que els altres es poden burlar de nosaltres. També és possible 

sentir vergonya per alguna cosa que fa un altre. 

La vergonya és discreta? 

No. La vergonya es nota molt. La resta de persones veuen de seguida que 

sabem que alguna cosa hem fet malament o que ens podem riure d’ell o ella: 

se’ns posa la cara vermella. 

Que els altres sàpiguen que sentim vergonya, ens pot provocar l’emoció de la 

inseguretat. 

FÀSTIC 

És causat per alguna cosa que no ens agrada. Si pensem quan érem petits, 

segur que fèiem coses que ara mateix no faríem, perquè sentim fàstic. Per això 

ens hem de preguntar: hi ha coses que són fastigoses o sóc jo que he canviat 

els meus gustos? 

A tothom ens fa fàstic el mateix? 

Tothom sent fàstic per alguna cosa. Però aquesta cosa és diferent per a cada 

família i en cada lloc del món, perquè ho aprenem de qui ens envolta.  

Imagina que una família d’una altra cultura, et convida a sopar a casa seva. Per 

demostrar el seu afecte i estima cap a tu, t’ofereixen el seu menjar més bo i 

saborós: amania d’insectes. Manifestar el nostre fàstic cap a ells, seria una falta 

de respecte i podria despertar-los l’emoció de l’hostilitat, oposant-se a 

nosaltres i als nostres desitjos. 

 POR

Apareix quan creiem que patirem mal, o ens passarà alguna cosa dolenta. Si la 

por creix molt, es pot transformar en terror o pànic, i llavors perdem el control 

de tot. La por ens pot servir per estar alerta davant del perill, però el terror ens 

paralitza i no ens deixa pensar. 

Què ens succeeix quan sentim por? 

Els nostres ulls es fan molt grans perquè puguem veure millor. A més, el cor 

envia més sang a les cames perquè puguem córrer. 

Es pot sentir por a allò que desconeixem, juntament amb l’emoció de la 

sorpresa, quan alguna cosa que crèiem impossible, resulta que és veritat. 
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Annex 8: Fitxa autoconeixement de l’alumnat sessió 4 

EM CONEC PROU BÉ? 

Activitat per l’auto coneixença personal 

1. Escriu: 

- 5 coses que t’agraden de tu mateix/a: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

- 5 coses que no t’agraden de tu mateix/a i voldries millorar: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------- 

2. Escriu com a mínim, 5 coses positives o que t’agraden de la teva 

parella que tens al davant: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------- 

3. Escriu com et sens després de llegir les coses positives que el teu 

company/a ha escrit sobre tu. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Annex 9: Autoavaluació de l’alumne/a i avaluació del projecte sessió 7 

AUTOAVALUACIÓ ALUMNAT     Curs: _________ 

Ara parles tu! 

Respon a aquestes preguntes:  

Un cop acabats tots els tallers amb el Dani, coneixes millor als meus 

companys i companyes?  

 

    

  

Conec les 6 emocions bàsiques? Escriu-les: 

_____________          _____________          _____________ 

_____________          _____________          _____________ 

Fora de l’escola, he pensat en les meves emocions o les d’una altra persona 

alguna vegada? 

 

 

Després dels tallers amb el Dani, et sents millor amb tu mateix/a? 

 

 

 

MOLT MILLOR SÍ  NO 

SI MOLTES 

VEGADES 
ALGUNA 

VEGADA  
NO HE 

PENSAT 

IGUAL NO SÍ 
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Saps el que és l’empatia? Marca la resposta correcta. 

o Estar amb el meu company/a junts a classe 

o Entendre el que el meu company/a està sentint 

o Estimar al meu company/a 

 

Escriu una cosa que hagis aprés de les classes i que vulguis explicar-me: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

Tornaries a fer l’activitat del millor i el pitjor de la teva vida? 

Si  No ho sé          No 

Quan vam representar les emocions, què et va resultar més difícil? 

 Representar-les a la cara     Dibuixar de forma lliure 

Si et faig definir amb les teves paraules una emoció de les que hem après, 

sabries definir-la?  Si       No 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Creus que després d’escoltar el que pensen el teu company/a de tu has 

pensat més sobre tu mateix/a i et coneixes millor?  Si       No 
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Representar les emocions t’ha agradat?    Si       No 

Què és el que més t’ha agradat quan has representat? 

________________________________________________________ 

 

Escriu almenys 1 cosa que t’hagi agradat de que el Dani hagi vingut a fer 

tallers emocionals: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Escriu alguna cosa que no t’hagi agradat, que voldries que fos diferent o que 

el Dani canviés dels tallers que ha fet: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Pots resumir en una línia que ha sigut per a tu, fer els tallers de les 

emocions? 

________________________________________________________ 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA AJUDA, ETS MOLT IMPORTANT! 
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Annex 10: Rúbriques d’anàlisi i valoració de les sessions 

 

  

RÚBRICA VALORACIÓ DOCENT SESSIÓ 1 

Data Hora Curs Espai 

 15:00 – 16:20 hores   

Valoració activitat “El dia més trist i el més feliç de la meva vida” 

La major part del grup 
no ha volgut participar 

en l’activitat 

Menys de la meitat del 
grup ha participat en 

l’activitat explicant el més 
trist o el més feliç 

Més de la meitat del grup 
ha participat en l’activitat 
explicant el més trist o el 

més feliç 

Totes han participat en 
l’activitat expressant la 

tristesa i l’alegria (el més 
trist i el més feliç) 

La major part del grup no 
s’ha involucrat en l’activitat 

i no s’ha fomentat la 
cohesió 

L’activitat ha fomentat la 
cohesió a menys de la 
meitat del grup, alguns 

sense involucrar-se 

L’activitat ha fomentat la 
cohesió del grup a més 
de la meitat de la classe 

L’activitat en general, ha 
fomentat la cohesió de 

tot el grup d’iguals 

L’espai no ha sigut 
l’adient per expressar 

les emocions 

Menys de la meitat del 
grup s’ha sentit còmode 

per expressar-se 

Més de la meitat del 
grup s’ha sentit còmode 

per expressar-se 

En general tot el grup s’ha 
obert a expressar-se de 

forma fàcil i còmode 

La majoria del grup no ha 
pogut expressar el moment 

més trist de la seva vida 

Més de la meitat del grup 
no ha pogut expressar el 
moment més trist de la 

seva vida 

Menys de la meitat del 
grup no ha pogut 

expressar el moment més 
trist de la seva vida 

Totes en general, han 
pogut expressar el moment 

més trist de la seva vida 

Valoració general de la sessió 

Poques alumnes s’han 
motivat en el sentit del 

projecte i en les activitats 

Menys de la meitat del 
grup s’ha motivat en el 

sentit del projecte i en la 
sessió 

Més de la meitat del grup 
s’ha motivat en el sentit del 

projecte i en la sessió 

Tots en general, s’han 
motivat en el sentit del 
projecte i en la sessió 

Poques alumnes han 
mostrat interès en les 

activitats que s’han dut a 
terme 

Menys de la meitat del 
grup ha mostrat interès en 
les activitats que s’han dut 
a terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha mostrat interès en les 
activitats que s’han dut a 
terme al llarg de la sessió 

Tots han mostrat interès en 
les activitats que s’han dut 
a terme al llarg de la sessió 

Poques alumnes han 
participat en les 

activitats que s’han dut a 
terme 

Menys de la meitat del 
grup ha participat en les 
activitats que s’han dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha participat en les 

activitats que s’han dut a 
terme al llarg de la sessió 

Tots han participat en les 
activitats que s’han dut a 
terme al llarg de la sessió 

Comentaris 
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RÚBRICA VALORACIÓ DOCENT SESSIÓ 2 

Data Hora Curs Espai 

 15 – 16 hores  Aula del grup 

Valoració activitat  “Representem les emocions” 

La majoria dels grups no 
coneixien l’emoció a 

representar 

Menys de la meitat dels 
grups coneixien l’emoció 

a representar 

Més de la meitat dels 
grups coneixien l’emoció 

a representar 

Tots els grups coneixien 
les emocions a 

representar 

La majoria no ha volgut 
representar les 

emocions de cap forma 

Menys de la meitat dels 
grups han volgut 

representar les emocions 
d’alguna manera 

Més de la meitat dels 
grups han volgut 

representar les emocions 
d’alguna manera 

La majoria dels grups han 
representat les emocions; 

de manera lliure i en la 
figura de la persona 

La majoria dels grups no 
han reflexionat amb els 

seus companys/es 
l’emoció a representar 

Menys de la meitat dels 
grups han reflexionat amb 

els seus companys/es 
l’emoció a representar 

Més de la meitat dels 
grups han reflexionat amb 

els seus companys/es 
l’emoció a representar 

Tots els grups en 
general, han reflexionat 

sobre l’emoció que 
havien de representar 

La majoria dels grups no 
han arribat a consensuar 
com representar l’emoció 

d’alguna manera 

Menys de la meitat dels 
grups han arribat a 
consensuar com 

representar l’emoció 
d’alguna manera 

Més de la meitat dels 
grups han arribat a 
consensuar com 

representar l’emoció 
d’alguna manera 

Tots els grups en general, 
han arribat a un consens 

de com representar 
l’emoció lliurement i en la 

figura de la persona 

Valoració general de la sessió 

Poques alumnes s’han 
motivat en l’activitat 

Menys de la meitat del 
grup s’ha motivat l’activitat 

Més de la meitat del grup 
s’ha motivat en l’activitat 

Tots en general, s’han 
motivat en l’activitat 

Poques alumnes han 
mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme 

Menys de la meitat del 
grup ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Tots han mostrat interès en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Poques alumnes han 
participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme 

Menys de la meitat del 
grup ha participat en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme al 

llarg de la sessió 

Tots han participat en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Comentaris 
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RÚBRICA VALORACIÓ DOCENT SESSIÓ 3 

Data Hora Curs Espai 

 15 – 16 hores  Aula del grup 

Valoració activitat  “Definim les emocions” 

La majoria el grup no ha 
mostrat interès per les 
il·lustracions i l’emoció 

representada 

Menys de la meitat del 
grup ha mostrat interès 
per les il·lustracions i 
l’emoció representada 

Més de la meitat  del 
grup ha mostrat interès 
per les il·lustracions i 
l’emoció representada 

Tot el grup ha mostrat 
interès per les 

il·lustracions i l’emoció 
representada 

La majoria no ha entès 
el significat de les 

emocions 

Menys de la meitat  ha 
entès el significat de les 

emocions 

Més de la meitat  ha entès 
el significat de les 

emocions 

La majoria ha entès el 
significat de les 

emocions a 

La majoria de les imatges 
il·lustrades no m’han 

semblat representatives   

Menys de la meitat  de les 
imatges il·lustrades m’han 
semblat representatives   

Més de la meitat  de les 
imatges il·lustrades m’han 
semblat representatives   

Totes les imatges  
il·lustrades en general 

m’han semblat 
representatives   

Només les definicions han 
fomentat la reflexió i 

significat de cada emoció 

Les definicions, juntament 
amb els exemples 

quotidians han fomentat la 
reflexió i significat de cada 

emoció 

Les definicions, els 
exemples i les il·lustracions 

han fomentat la reflexió i 
significat de més de la 

meitat d’emocions 

Les definicions, els 
exemples i les il·lustracions 

han fomentat la reflexió i 
significat de totes les 

emocions 

Valoració activitat “El pot de purpurina” 

Poques alumnes han entès 
el significat del pot de 

purpurina fent el símil de la 
nostra ment 

Menys de la meitat del 
grup ha entès el significat 

del pot de purpurina fent el 
símil de la nostra ment 

Més de la meitat del grup 
ha entès el significat del 
pot de purpurina fent el 
símil de la nostra ment 

Tots en general, han 
entès el significat del pot 
de purpurina fent el símil 

de la nostra ment 

La majoria no ha 
comprès el procediment 

i importància de la 
relaxació mental i física 

Menys de la meitat  ha 
comprès el procediment 

i importància de la 
relaxació mental i física 

Més de la meitat  ha 
comprès el procediment 

i importància de la 
relaxació mental i física 

Tots han comprès el 
procediment i 

importància de la 
relaxació mental i física 

Poques alumnes han 
reflexionat sobre la 

importància del control 
de les emocions 

Menys de la meitat del 

grup ha reflexionat sobre 
la importància del 

control de les emocions 

Més de la meitat del grup 

ha reflexionat sobre la 
importància del control 

de les emocions 

Tots han reflexionat 
sobre la importància del 
control de les emocions 

Valoració general de la sessió 

Poques alumnes s’han 
motivat en l’activitat 

Menys de la meitat del 
grup s’ha motivat l’activitat 

Més de la meitat del grup 
s’ha motivat en l’activitat 

Tots en general, s’han 
motivat en l’activitat 

Poques alumnes han 
mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme 

Menys de la meitat del 
grup ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Tots han mostrat interès en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Poques alumnes han 
participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme 

Menys de la meitat del 
grup ha participat en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme al 

llarg de la sessió 

Tots han participat en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 
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RÚBRICA VALORACIÓ DOCENT SESSIÓ 4 

Data Hora Curs Espai 

 15 – 16 hores  Aula del grup 

Valoració activitat  “Em conec prou bé?” 

La majoria el grup no ha 
volgut definir-se a ell/a 

mateix/a 

Menys de la meitat del 
grup ha volgut definir-se 

a ell/a mateix/a 

Més de la meitat  del 
grup ha volgut definir-se 

a ell/a mateix/a 

Tot el grup ha volgut 
definir-se a ell/a 

mateix/a 

La majoria el grup no ha 
volgut definir al seu 

company/a 

Menys de la meitat ha 
volgut definir al seu 

company/a 

Més de la meitat ha volgut 
definir al seu company/a 

La majoria ha volgut 
definir al seu company/a 

La majoria no ha volgut 
reflexionar sobre com es 

sentien al llegir la definició 
del seu company/a   

Menys de la meitat ha 
volgut reflexionar sobre 

com es sentien al llegir la 
definició del seu 

company/a   

Més de la meitat ha volgut 
reflexionar sobre com es 

sentien al llegir la definició 
del seu company/a   

La majoria  ha volgut 
reflexionar sobre com es 

sentien al llegir la definició 
del seu company/a 

S’ha produït situacions 
conflictives entre la majoria 

de les parelles 

Més de la meitat del grup 
han produït situacions 
conflictives entre les 

parelles 

Menys de la meitat del 
grup han produït situacions 

conflictives entre les 
parelles 

En general, no s’han 
produït situacions 

conflictives entre les 
parelles 

Valoració general de la sessió 

Poques alumnes s’han 
motivat en l’activitat 

Menys de la meitat del 
grup s’ha motivat l’activitat 

Més de la meitat del grup 
s’ha motivat en l’activitat 

Tots en general, s’han 
motivat en l’activitat 

Poques alumnes han 
mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme 

Menys de la meitat del 
grup ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Tots han mostrat interès en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Poques alumnes han 
participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme 

Menys de la meitat del 
grup ha participat en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme al 

llarg de la sessió 

Tots han participat en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Comentaris 
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RÚBRICA VALORACIÓ DOCENT SESSIÓ 5 

Data Hora Curs Espai 

 15 – 16 hores  Aula del grup 

Valoració activitat  “El cassó d’en Gerard” 

La majoria el grup no ha 
volgut veure el vídeo 

Menys de la meitat del 
grup ha volgut veure el 

vídeo 

Més de la meitat  del 
grup ha volgut veure el 

vídeo 

Tot el grup ha volgut 
veure el vídeo 

La majoria del grup no 
ha prestat atenció al 

vídeo 

Menys de la meitat ha 
prestat atenció al vídeo 

Més de la meitat ha 
prestat atenció al vídeo 

La majoria ha prestat 
atenció al vídeo 

La majoria no ha volgut 
reflexionar en la posada en 

comú del vídeo   

Menys de la meitat  ha 
volgut reflexionar en la 

posada en comú del vídeo   

Més de la meitat ha volgut 
reflexionar en la posada en 

comú del vídeo   

La majoria ha volgut 
reflexionar en la posada en 

comú del vídeo   

Valoració activitat  “Com em sento quan sóc diferent?” 

La majoria no ha volgut 
reflexionar sobre els seus 

sentiments   

Menys de la meitat  ha 
volgut reflexionar sobre els 

seus sentiments   

Més de la meitat ha volgut 
reflexionar sobre els seus 

sentiments   

La majoria ha volgut 
reflexionar sobre els seus 

sentiments   

La majoria del grup no 
ha prestat atenció a la 
posada en comú de les 

reflexions 

Menys de la meitat ha 
prestat atenció a la 

posada en comú de les 
reflexions 

Més de la meitat ha 
prestat atenció a la 

posada en comú de les 
reflexions 

La majoria ha prestat 
atenció a la posada en 
comú de les reflexions 

Valoració activitat  “L’ou o la Gallina?” 

La majoria el grup no ha 
volgut veure el vídeo 

Menys de la meitat del 
grup ha volgut veure el 

vídeo 

Més de la meitat  del 
grup ha volgut veure el 

vídeo 

Tot el grup ha volgut 
veure el vídeo 

La majoria del grup no 
ha prestat atenció al 

vídeo 

Menys de la meitat ha 
prestat atenció al vídeo 

Més de la meitat ha 
prestat atenció al vídeo 

La majoria ha prestat 
atenció al vídeo 

Valoració general de la sessió 

Poques alumnes s’han 
motivat en l’activitat 

Menys de la meitat del 
grup s’ha motivat l’activitat 

Més de la meitat del grup 
s’ha motivat en l’activitat 

Tots en general, s’han 
motivat en l’activitat 

Poques alumnes han 
mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme 

Menys de la meitat del 
grup ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Tots han mostrat interès en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Poques alumnes han 
participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme 

Menys de la meitat del 
grup ha participat en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme al 

llarg de la sessió 

Tots han participat en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 



 

70 
 

 

 

RÚBRICA VALORACIÓ DOCENT SESSIÓ 6 

Data Hora Curs Espai 

 15 – 16 hores  Aula del grup 

Valoració activitat  “Preparem els esquetxos” 

La majoria dels grups no 
han volgut preparar els 

seus diàlegs 

Menys de la meitat dels 
grups han volgut 
preparar els seus 

diàlegs 

Més de la meitat dels 
grups han volgut 
preparar els seus 

diàlegs 

Tots els grups han 
volgut preparar els seus 

diàlegs 

La majoria dels grups no 
han volgut assajar la 

interpretació  

Menys de la meitat han 
volgut assajar la 

interpretació 

Més de la meitat han 
volgut assajar la 

interpretació 

La majoria han volgut 
assajar la interpretació 

En tots els grups han 
aparegut algun conflicte a 

l’hora de la preparació 

A més de la meitat han 
aparegut algun conflicte a 

l’hora de la preparació    

A menys de la meitat han 
aparegut algun conflicte a 

l’hora de la preparació    

A la majoria dels grups no 
han aparegut algun 

conflicte a l’hora de la 
preparació  

Valoració activitat  “Role-Playing: VIVIM LES EMOCIONS” 

La majoria no ha volgut 
representar el seu esquetx 

Menys de la meitat ha 
volgut representar el seu 

esquetx    

Més de la meitat ha volgut 
representar el seu esquetx 

La majoria ha volgut 
representar el seu esquetx 

La majoria dels grups no 
han expressat l’emoció 

assignada 

Menys de la meitat dels 
grups han expressat 
l’emoció assignada 

Més de la meitat dels 
grups han expressat 
l’emoció assignada 

La majoria dels grups 
han expressat l’emoció 

assignada 

La majoria dels grups no 
s’han respectat quan 

representaven les 
companyes 

Menys de la meitat dels 
grups s’han respectat 

quan representaven les 
companyes 

Més de la meitat dels 
grups s’han respectat 

quan representaven les 
companyes 

La majoria dels grups 
s’han respectat quan 

representaven les 
companyes 

La majoria dels grups no 
han endevinat les 

emocions representades 

Menys de la meitat dels 
grups han endevinat les 
emocions representades 

Més de la meitat dels 
grups han endevinat les 
emocions representades 

La majoria dels grups 
han endevinat les 

emocions representades 

Valoració general de la sessió 

Poques alumnes s’han 
motivat en l’activitat 

Menys de la meitat del 
grup s’ha motivat l’activitat 

Més de la meitat del grup 
s’ha motivat en l’activitat 

Tots en general, s’han 
motivat en l’activitat 

Poques alumnes han 
mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme 

Menys de la meitat del 
grup ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Tots han mostrat interès en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Poques alumnes han 
participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme 

Menys de la meitat del 
grup ha participat en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme al 

llarg de la sessió 

Tots han participat en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 
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RÚBRICA VALORACIÓ DOCENT SESSIÓ 7 

Data Hora Curs Espai 

 15 – 16 hores  Aula del grup 

Valoració activitat  “Autoavaluació role-playing” 

La majoria dels grups no 
han volgut visualitzar els 

seus vídeos 

Menys de la meitat dels 
grups han volgut 

visualitzar els seus 
vídeos 

Més de la meitat dels 
grups han volgut 

visualitzar els seus 
vídeos 

Tots els grups han 
volgut visualitzar els 

seus vídeos 

La majoria dels grups no 
han analitzat els vídeos  

Menys de la meitat han 
analitzat els vídeos 

Més de la meitat han 
analitzat els vídeos 

La majoria han analitzat 
els vídeos 

La majoria dels alumnes 
no han volgut realitzar 

l’avaluació final 

Menys de la meitat han 
volgut realitzar l’avaluació 

final 

Més de la meitat han 
volgut realitzar l’avaluació 

final 

La majoria han volgut 
realitzar l’avaluació final 

Valoració general de la sessió 

Poques alumnes s’han 
motivat en l’activitat 

Menys de la meitat del 
grup s’ha motivat l’activitat 

Més de la meitat del grup 
s’ha motivat en l’activitat 

Tots en general, s’han 
motivat en l’activitat 

Poques alumnes han 
mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme 

Menys de la meitat del 
grup ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha mostrat interès en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Tots han mostrat interès en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Poques alumnes han 
participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme 

Menys de la meitat del 
grup ha participat en 

l’activitat que s’ha dut a 
terme al llarg de la sessió 

Més de la meitat del grup 
ha participat en l’activitat 
que s’ha dut a terme al 

llarg de la sessió 

Tots han participat en 
l’activitat que s’ha dut a 

terme al llarg de la sessió 

Comentaris 
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Annex 11: Valoració docent final de projecte 

VALORACIÓ DOCENT FINAL DE PROJECTE 

Data Curs 

  

Valoració general 

La majoria dels alumnes 
no han adquirit 

consciència de les seves 
pròpies emocions durant 

les sessions 

Menys de la meitat han 
adquirit consciència de 

les seves pròpies 
emocions durant les 

sessions 

Més de la meitat han 
adquirit consciència de 

les seves pròpies 
emocions durant les 

sessions 

Tots han adquirit 
consciència de les seves 
pròpies emocions durant 

les sessions 

La majoria dels alumnes 
no han adquirit 

consciència de les 
emocions dels demés 

durant les sessions 

Menys de la meitat han 
adquirit consciència de 

les emocions dels 
demés durant les 

sessions 

Més de la meitat han 
adquirit consciència de 

les emocions dels 
demés durant les 

sessions 

La majoria han adquirit 
consciència de les 

emocions dels demés 
durant les sessions 

El projecte no ha permès 
desenvolupar 

l’autoconeixement de 
l’alumnat per esdevenir 

una autoestima positiva en 
cap alumne/a 

El projecte ha permès 
desenvolupar 

l’autoconeixement de 
l’alumnat per esdevenir 

una autoestima positiva a 
menys de la meitat del 

grup 

El projecte ha permès 
desenvolupar 

l’autoconeixement de 
l’alumnat per esdevenir 

una autoestima positiva a 
més de la meitat del grup 

El projecte ha permès 
desenvolupar 

l’autoconeixement de 
l’alumnat per esdevenir 

una autoestima positiva a 
la majoria del grup 

La majoria de sessions 
no s’han treballat les 
habilitats socials per 

relacionar-se de manera 
cooperativa entre els 

alumnes 

Menys de la meitat de les 

sessions s’han treballat 
les habilitats socials per 
relacionar-se de manera 

cooperativa entre els 
alumnes 

Més de la meitat s’han 
treballat les habilitats 

socials per relacionar-se 
de manera cooperativa 

entre els alumnes 

A totes en general, s’han 
treballat les habilitats 

socials per relacionar-se 
de manera cooperativa 

entre els alumnes 

El projecte no ha 
permès adquirir 

habilitats per comunicar-
se de forma assertiva 

amb els demés alumnes 

El projecte ha permès 
adquirir habilitats per 

comunicar-se de forma 
assertiva amb menys de 
la meitat dels alumnes 

El projecte ha permès 
adquirir habilitats per 

comunicar-se de forma 
assertiva amb més de la 

meitat dels alumnes 

El projecte ha permès 
adquirir habilitats per 

comunicar-se de forma 
assertiva amb tots els 

alumnes 

La majoria dels alumnes 
no han après a posar-se 

en el lloc de l’altre 
empàticament 

Menys de la meitat han 
après a posar-se en el 

lloc de l’altre 
empàticament 

Més de la meitat han 
après a posar-se en el 

lloc de l’altre 
empàticament 

Tots han après a posar-
se en el lloc de l’altre 

empàticament 

Respon a les preguntes següents: No No ho sé Sí 

Consideres que el projecte ha sigut beneficiós per a les alumnes?    

Recomanaries el projecte per què es tornés a realitzar en el mateix curs i etapa?    

T’agradaria que el projecte tingués continuïtat amb els alumnes que l’han realitzat?    

Altres observacions i/o aportacions: 
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Annex 12: Fotografies de grup 

Grup 3r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 4t 
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