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Guió del Projecte 

Títol i subtítol: L’Educació Emocional al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). L’Educació Emocional a 

través dels contes. 

 

Nom de l'estudiant: Arantzazu Sans Gallardo. 

 

Any del curs: 2019-2020. 

 

Nom de la tutora: Mireia Cabero. 

 

Àmbit o sector: Comunitari. 

 

Destinataris/es: Infants de 7 a 9 anys.  

 

Centre: CRAE Mas Sant Jordi. Pertany al Centre de Formació i Prevenció. Per a la seguretat del centre, les dades 

específiques es poden trobar al conveni signat pel director de la fundació.  

 

Descripció del programa: Amb aquest programa vull treballar les competències de consciència i regulació 

emocional a través dels contes.  

 

Objectius del programa:  

- Afavorir la consciència emocional 

- Potenciar la regulació emocional 

- Crear un conte amb el que se sentin identificats i identificades 

- Fomentar la creativitat 

 

Continguts:  

Sessió 1 l’autoestima a través dels contes 

Sessió 2 la ràbia a través dels contes 

Sessió 3 la tranquil·litat, la pau interior, la calma a través dels contes 

Sessió 4 la tristesa, l’ansietat i la resiliència a través dels contes 

Sessió 5 la felicitat a través dels contes 

Sessió 6 la por a través dels contes 

Sessió 7 l’amor/acceptació de les diferències a través dels contes 

Sessió 8 l’empatia a través dels contes 

 



 

3 

Estructura:  

 

1. Introducció 

2. Fonamentació teòrica 

2.1. Concepte d’emoció 

2.2. Estudi de les emocions 

2.3. L’Educació Emocional 

2.3.1. Competències emocionals 

2.3.1.1. Consciència emocional 

2.3.1.2. Regulació emocional 

2.3.1.3. Autonomia emocional 

2.3.1.4. Competències socials 

2.3.1.5. Competències per a la vida i el benestar 

2.3.2. Contextos d’intervenció 

2.3.3. Els contes i l’Educació Emocional 

2.4. Modalitat de recerca 

2.4.1. Modalitat d’aplicació d’un programa 

2.4.2. Necessitats identificades 

2.4.3. Objectius del programa 

2.4.4. Temari 

2.4.5. Metodologia 

2.4.6. Procés d’aplicació 

2.4.7. Estratègies d’avaluació 

2.4.8. Avaluació del programa 
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2.4.9. Conclusions 

3. Bibliografia 

4. Webgrafia 

5. Annexos 

5.1. Annex 1. El procés de pràctiques 

5.2. Annex 2. Descripció i reflexió valorativa sobre el pràcticum realitzat 

5.3. Annex 3. Transcripció de les entrevistes 

 

 

Planning: Aquestes dates es poden veure modificades per necessitats específiques del centre com podria ser: que 

els infants el dia programat tinguin visites amb la família o que tinguin classe o tutoria online amb l’escola. També 

podria passar que algun infant no es trobi bé durant aquestes dates.  

 

Proposta de les sessions  

Sessió 1 - Autoestima 

- Un viatge pel món 

Dissabte 23 de maig 

Sessió 2 - Ràbia 

- Tinc un volcà 

Dimecres 27 de maig  

Sessió 3 - Tranquil·litat, pau interior, calma, acceptació, paciència 

- Quizá 

Dissabte 30 de maig 

Sessió 4 -  Tristesa, ansietat, resiliència 

- Tinc un buit 

Dimecres 3 de juny 

Sessió 5 - Felicitat 

- La sonrisa de dos dedos 

Dissabte 6 de juny 

Sessió 6 - Por 

- El abrigo de Pupa 

Dimecres 10 

Sessió 7 - Amor/acceptació de les diferències 

- T’estimo quasi sempre 

Dissabte 13 de juny 
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Sessió 8 - Empatia 

- El pirata de les estrelles  

Dissabte 20 de juny 
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1. Introducció 

 

Aquest treball final de Postgrau es desenvoluparà mentre es realitzen les pràctiques a un Centre Residencial d’Acció 

Educativa (CRAE).  

He escollit aquest col·lectiu perquè entenc que els infants que hi resideixen han viscut situacions diverses i sovint 

no s’ha parat atenció a com se senten ni se’ls ha ensenyat a com regular totes les emocions.  

El meu propòsit és ajudar a aquests infants a reconèixer el que senten, posar nom i que aprenguin a gestionar tot 

això. Ho faré mitjançant els contes. Els contes aporten moltes eines a les persones que els llegeixen com per 

exemple l’empatia, la simbolització, la representació... A més a més, permet als infants reconèixer les emocions 

sense la necessitat de treballar continguts teòrics. Fent la recerca, no he trobat contes on es tingui en compte el 

context residencial; per aquest motiu proposaré als infants escriure un conte conjunt on puguin sentir-se identificades 

i identificats.  

Em fa molta il·lusió treballar amb aquest col·lectiu, doncs com que no sóc Educadora Social mai hi he pogut fer 

intervencions directes com a professional. Penso que puc aprendre molt i a més a més puc aportar un granet de 

sorra per al creixement personal de les persones amb les que treballi.  

Els CRAE són institucions on hi resideixen menors de 0 a 18 anys que han estat tutelats per la DGAIA; algunes 

vegades aquests infants han estat separats de les seves famílies per diversos motius i/o no tenen cap familiar que 

se’n pugui fer càrrec. Alhora, els CRAE tenen per objectiu proporcionar un entorn segur i donar resposta a 

necessitats educatives i assistencials. Algunes de les seves funcions  són: promoure, establir i aplicar mesures i 

tècniques educatives, d’inserció social, laboral i familiar i proporcionar tota la cobertura relacionada amb la guarda i 

educació.  

Els infants amb els quals faré la intervenció són dos nens i dues nenes d’entre set anys i mig i nou. Abans de 

començar la intervenció, la directora del centre em va proposar aquest grup reduït per poder treballar còmodament 

i que els infants poguessin aprofitar les sessions.  

Em basaré sobretot en dues competències emocionals; la consciència i la regulació emocional. Penso que és molt 

important poder posar nom al que sentim i a més a més saber què hem de fer per a no perjudicar ningú ni a nosaltres 

mateixes.  

El treball consta de la fonamentació teòrica on s’hi inclou la relació dels contes i l’educació emocional i els contextos 

d’intervenció, la modalitat de recerca, la modalitat d’aplicació d’un programa, la bibliografia i la webgrafia. Als 

annexos s’hi pot trobar el procés de pràctiques, la descripció i reflexió valorativa sobre el pràcticum realitzat, la 

transcripció de les entrevistes fetes a dues educadores.  
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2. Fonamentació teòrica 

 

2.1. Concepte d’emoció 

 

Una emoció és un “estat complex de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa l’acció” 

(Bisquerra, 2000). Es generen com a resposta a un esdeveniment extern o intern. Un mateix objecte pot generar 

emocions diferents segons la persona.  

 

Per a dur a terme la meva intervenció em basaré en algunes de  les emocions que deriven de la classificació 

psicopedagògica: por, ira, tristesa, alegria, amor i felicitat. (Psicopedagogia de les emocions, Bisquerra, R. Pàg.92, 

2000). Penso que aquestes són les emocions que més predominen als Centres Residencials d’Acció Educativa 

(CRAEs) i són les que vull treballar amb els infants.  

He escollit tres emocions positives i tres emocions negatives.  

Barbara Fredickson ha desenvolupat la “teoria de l’ampliació i la construcció” desenvolupada en diversos treballs 

(Fredickson, 2000a, 2000b, 2001, 2003, 2005; Fredickson et al., 2002, 2003, 2004). Segons aquesta teoria, les 

emocions positives permeten ampliar els repertoris de pensament i acció (explorar el seu entorn, compartir activitats, 

continuar l’acció…). Un segon aspecte d’aquesta teoria és que les emocions positives permeten construir recursos 

personals duradors. Per a poder comprendre una miqueta més les emocions que treballaré, faré una breu definició 

i afegiré alguna frase d’algun autor o autora que en faci referència.  

 

L’alegria està associada a l’obtenció de metes i les vivències en ambients segurs. Benjamin Franklin (1706-1790) 

va dir que “l’alegria és la pedra filosofal que tot ho converteix en or”.   

 

La felicitat Boeci la defineix com “el màxim bé, que comprèn dins seu tots els béns”; Benjamin Franklin (1706-1790) 

va dir que “la felicitat humana, generalment no s’aconsegueix amb grans cops de sort, que poden passar pocs cops, 

si no amb petites coses que passen tots els dies”.  

 

L’amor, és un vincle amb les altres persones. “L’amor és un sentiment propi de l'ésser humà i té un gran component 

cultural i social” (Erich Fromm). 

 

Per altra banda, les emocions negatives activen respostes molt específiques, automàtiques i estereotipades. 

 

La tristesa és una emoció que s’experimenta davant la pèrdua. És un estat d’ànim afligit per les pròpies penes o per 

les de les altres persones. “La tristesa no és més que una valla entre dos jardins” (Khalil Gibran). 
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La por és l’emoció que s’experimenta davant d’un perill real imminent que es viu com a destructor i que posa en risc 

la salut i la vida. “Qui viu amb por, mai serà lliure” (Horacio).  

 

La ira, és la passió de l’ànima, que causa indignació i empipament. És la paraula culta que designa una família 

d'emocions que inclou la ràbia, la còlera, la furia, el furor, l’enuig… “La ira neix del temor, i aquest d’un sentiment 

d’inferioritat o debilitat” (Dalai Lama).  

 

Derivat de la situació actual que estem vivint, he vist necessari modificar una mica les emocions que he escollit per 

adaptar-me a la nova realitat. He decidit treballar l’autoestima, la ràbia (ira), la tranquil·litat (calma), la tristesa 

(ansietat), la felicitat, la por, l’amor (i l’acceptació de les diferències) i l’empatia.  

He canviat l’alegria per tranquil·litat/calma; doncs el conte que he triat es pot associar amb la situació que estem 

vivint, a l’adaptabilitat que tenim les persones de resiliar quan ens enfrontem a una situació complicada, diversa i 

que ens genera incertesa.  

He afegit l’autoestima; els infants amb els que treballaré provenen d’entorns molt diversos i sovint s’han pogut sentir 

rebutjats pel seu entorn familiar, pel sistema o per la societat en general. Penso que era molt necessari treballar-la 

des del primer dia.  

També he afegit l’empatia; penso que és una estratègia bàsica per conviure en societat, aprendre de les demés 

persones i poder comprendre el que passa al nostre voltant. 

 

2.2. Estudi de les emocions. 

 

Al llarg dels anys hi ha hagut diferents investigacions sobre les emocions. Aquests ens han permès un coneixement 

profund de la seva naturalesa. Ha sigut necessari classificar aquests enfocs i tendències: 

 

 
 

Pel que es refereix a les teories pre-científiques, en l’àmbit de la Filosofia, des de la Grècia clàssica molts autors 

han identificat l’emoció amb la “metàfora de l’amo i l’esclau”. L’amo és la raó i el control que es contraposa a l’esclau, 
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que són les emocions i les passions. En aquesta metàfora està present la idea d’un ésser superior (raó, ment, 

cognició) i un altre inferior (emoció). És el dualisme ment-cos que s’ha mantingut al llarg de la història.  

Alguns autors a destacar són: Plató, Aristoteles, Boecio, Epicteto, Horacio, Plotino, Marco Aurelio…  

Durant el renaixement, l’estudi de les passions es va independitzar de la teologia i l’ètica el terme afecte va ser 

substituït per passió. Va ser llavors quan Juan Luis Vives va reconèixer la importància de les emocions en els 

processos educatius. 

Descartes diu que “la conducta humana és el resultat de l’ànima irracional mentre que la conducta impulsiva 

(irracional) és pròpia de les emocions.  

Des del segle XV fins al XIX podem destacar altres autors referits a la tradició filosòfica: Locke, Hume, Kant, Hegel, 

Nietzshe, Rousseau... 

En la tradició literària normalment hi ha moltíssimes pàgines i volums dedicat a les emocions normalment l’amor 

està en primer lloc però també la ira, la por, l’angoixa…  Alguns dels autors que destaquen en aquesta tradició són: 

Esquilo, Sófocles, Eurípides, Shakespeare, Molière, Goethe...  

 

Dins les teories científiques hi trobem la tradició biològica que s’inicia amb en Darwin (1809-1882) que va considerar 

que les emocions han desenvolupat un paper essencial en l’adaptació de l’organisme al seu entorn al llarg de la 

filogènesis. 

En aquesta tradició hi trobem l’expressió facial de les emocions, una de les que hem de tenir en compte és el 

somriure de Duchenne  d’Ekman que ens parla del somriure genuí. 

A més a més hi trobem les emocions positives i negatives d’en Tomkins (1984), l’expressió facial d’Ekman, la teoria 

del feedback facial d’Izard (1979), la teoría psico evolucionista de Plutchik (1980a, 1980b, 1984)  i la teoría biologista 

d’en Zajonc (1980, 1984). 

 

El model conductual: el conductisme es representa amb el model d’estímul - resposta; aquest està més interessat 

en el comportament observable com és la resposta i no tant amb els processos interns no accessibles de 

l’observació. Skinner: “tots sabem que les emocions són inútils i dolentes per la nostra pau mental i la nostra pressió 

sanguínia”. Watson va identificar tres emocions bàsiques: la por,  la ira i l’amor. En Watson i en Rayner al 1920 van 

demostrar la possibilitat d’experimentar la por i suprimir-la a través del condicionament clàssic.  

No ens hem d’oblidar de les investigacions de Harlow i Stagner als anys 30, Millenson als anys 60 , Gray als 70...  

L’any 1973, en Solomon i Corvit van desenvolupar la teoria del procés oponent de Solomon i Corvin que fa referència 

a l’esquema que segueixen la majoria de les experiències emocionals. En Bandura (1976, 1977, 2001) es refereix 

a l’aprenentatge vicari de les emocions. Seligman (1975) es refereix el síndrome de la indefensió adquirida. 

 

A les teories cognitives de l’emoció es postulen en una sèrie de processos cognitius (valoració, interpretació, 

etiquetatge, afrontament, objectius, control percebut, expectatives) que se situa entre l’estímul i la resposta 

emocional. L’activitat cognitiva determina la qualitat emocional. Algunes de les aportacions rellevants de les últimes 
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dècades dins de la psicologia cognitiva són: la teoria de la valoració automàtica d’Arnold (1960), teoria bifactorial de 

Schachter i Singer (1962), la teoria de la interpretació cognitiva de Mandler (1975, 1985, 1988), la teoria de la 

valoració cognitiva de Lazarus (1991), la teoria processual d’Scherer (1993), la teoria bio-informacional de Lang 

(1979, 1984, 1990), entre d’altres. 

 

El construccionisme social exporta l’estudi de les emocions a factors socials i culturals, posant un èmfasi particular 

a les característiques pròpies dels grups. Les emocions són construccions socials que es vivència dins d’un espai 

interpersonal. El construccionisme social és una corrent que s’ha ocupat de temes molt diversos relacionats amb la 

sociologia, l’educació, la psicologia, el feminisme, la política, l’etnografia... Hi ha diferents obres representatives: 

Averill (1980) l’emoció com  síndrome socialment constituït, Harré (1986b) destaca la importància del llenguatge 

emocional, Kemper (1981) ens parla de les emocions en les relacions de poder, entre d’altres autors.  

 

 
2.3. Educació emocional 

 

L’educació emocional és un “procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les 

competències emocionals com element essencial del desenvolupament humà, amb objecte de capacitar les 

persones per la vida i amb la finalitat d’augmentar el benestar personal i social” (Bisquerra, 2000).  

L’objectiu principal de l’educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals.  

 

2.3.1. Les competències emocionals  

 

Les entenem com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, 

entendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals (Bisquerra i Pérez, 2007). La finalitat 

d’aquestes competències s’orienta a aportar valor afegit a les funcions professionals i promoure el benestar personal 

i social. Són un aspecte important de la ciutadania activa, efectiva i responsable. En aquest cas, em centraré en el 

model del Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona (GROP).  

D’acord amb aquest model, les competències emocionals s’estructuren en cinc blocs:  
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Per a dur a terme el meu treball em centraré amb la consciència i la regulació emocional. Pretenc introduir la 

consciència emocional amb els infants a través de contes. La regulació emocional la treballaré a partir de dinàmiques 

i els donaré eines per a que puguin gestionar-se i regular-se segons les seves necessitats.   

 

La consciència en termes generals s'entén com el coneixement que una persona té de si mateixa i del seu entorn.  

 

2.3.1.1. La consciència emocional  

 

És la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions de les altres persones. Un aspecte 

important de la consciència emocional és la capacitat per a posar noms a les emocions. A més a més, inclou l’habilitat 

per a captar el clima emocional d’un context determinat. 

Dins la consciència emocional es poden identificar i especificar una sèrie competències:  

● Presa de consciència de les pròpies emocions: Capacitat per percebre amb precisió les pròpies emocions i 

sentiments. Identificar-los i etiquetar-los tenint present que ser capaç de donar nom el que una persona sent 

és la porta a l’autor coneixement emocional i a la capacitat de regulació emocional.   

● Presa de consciència de les emocions de les demés persones: Capacitat per percebre amb precisió les 

emocions i sentiments de les altres persones en un context determinat, que pot ser presencial o a distància.  

● Posar nom a les emocions: El domini del vocabulari emocional és un aspecte important de la consciència 

emocional. El llenguatge assenyala l’horitzó del nostre coneixement. La capacitat per donar nom a les 

emocions, a los del vocabulari emocional de forma apropiada i l’habilitat per utilitzar les expressions 

disponibles en un context cultural determinat per designar els fenòmens emocionals, augmentar l’eficàcia de 

la consciència emocional. 
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● Empatia: És la capacitat de posar-se el lloc de les demés persones des del punt de vista emocional. 

● Prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament: Al llarg de la vida, el que les 

persones fan és, bàsicament, sentir, pensar i actuar. Els estats emocionals incideixen en el pensament i en 

el comportament. La moció afecta a la manera de pensar en un moment donat. 

● Detectar creences: Aquesta competència està enfocada a  identificar les pròpies creences, discutir-les, 

distingir les positives de les negatives, ser capaç de desmuntar les que poden ser perjudicials i procedir a un 

canvi de creences. 

● Atenció plena: la consciència emocional comportar la capacitat de poder prestar atenció plena a diferents 

fenòmens personals o ambientals. Les competències s’han de prendre. 

● Consciència ètica i moral: relació que s’estableix entre moció i moral. La moral es fonamenta en gran mesura 

sobre les emocions morals: empatia, compassió, amor, perdó, etcètera. Passar d’una educació moral i amb 

valors simplement pensada a un altre model més sentit, significa passar d’una educació des de fora a una 

educació des de dins. Té moltes més probabilitats aplicar-se en la vida real. 

 

2.3.1.2. La regulació emocional  

 

Gross (2014), la defineix com tot estratègia dirigida a mantenir, aumentar o suprimir un estat efectiu un curs. La 

regulació emocional és la capacitat per manejar les emocions de forma apropiada. Consisteix en allargar, escurçar 

i canviar les emocions. A més a més suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i 

comportament; tenir bones estratègies d'afrontament, capacitat per auto-generar-se Emocions positives, etc. 

 

És un equilibri entre la repressió i el descontrol. Pot ser tan perjudicial el descontrol com la repressió com 

manifestacions extremes i no equilibrades d’expressió emocional. La repressió és la negació, la anul·lació de la 

moció. El descontrol significa donar barra lliure el que vingui de gust. Es pot distingir entre: Regulació emocional 

intrínseca que refereix a les pròpies emocions, i regulació emocional extrínseca de les emocions de les demés 

persones.  

Les competències de regulació emocional basades  en el model de competències emocionals del GROP (Bisquerra, 

2000, 2009, 2016; Bisquerra i Pérez Escoda, 2007) són: 

● L’expressió emocional apropiada: capacitat per expressar les emocions de forma apropiada. Implica l’habilitat 

per comprendre que l’Estat emocional intern no necessita correspondre amb l’expressió externa. Això fa 

referència tant a una mateixa persona com a les demés persones. També inclou tenir això en compte en el 

moment de relacionar-se amb altres persones. 

● Regulació d’emocions i sentiments: acceptar que els sentiments i les emocions, sovint, han de ser regulats. 

La qual cosa inclou: regulació de la impulsivitat ira, violència, comportaments de risc: perseverar en el Logro 

dels objectius malgrat les dificultats; diferir recompenses immediates; prevenció d’estats emocionals negatius 

com la Ira, estrès, ansietat, depressió…  
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● Regulació emocional amb consciència ètica i moral: la regulació de les emocions, tant les pròpies com les de 

lianes, ha de fer-se sempre d’acord amb uns valors morals punts. Aquests valors habitualment es basen en 

emocions com l’empatia, la compassió, l’esperança i l’amor.  

● Remind: aquesta paraula resumeix relax, respiració, meditació i mindfulness. Conjunt de tècniques de 

regulació emocional que convé potenciar pels seus múltiples efectes positius demostrats empíricament. 

● Regulació de la ira per la prevenció de la violència: dins la regulació emocional cobra especial relevant ser la 

gestió de l’aire ja que és una estratègia efectiva per la prevenció de la violència. 

● Tolerància a la frustració: forma de regulació emocional que, per la seva importància, rep una denominació i 

tractament específic. La frustració és inevitable. 

● Estratègies d’afrontament: habilitat per afrontar reptes i situacions de conflicte, amb les emocions que 

generen. Implica estratègies d’autoregulació per gestionar la intensitat i la duració dels estats emocionals. 

● Resiliència: capacitat de superar les adversitats. És un factor de protecció que redueix el risc a davant les 

adversitats (Cyrulnik, 2001).  

● Competència per auto generar emocions positives: és la capacitat per auto generar-se i experimentar de 

forma voluntària i conscient emocions positives (alegria, amor, humor, fluir) i gaudir de la vida. Capacitat per 

autogestionar el propi benestar emocional en busca d’una millor qualitat de vida. 

 

2.3.1.3. L'autonomia emocional  

 

És la capacitat de sentir i prendre decisions per una mateixa persona sobre les pròpies emocions. Inclou la capacitat 

per assumir les conseqüències que es deriven dels propis actes; això vol dir: responsabilitat. 

Les competències de l'autonomia emocional basades en el model de competències emocionals del GROP 

(Bisquerra, 2000, 2009, 2016; Bisquerra i Pérez Escoda, 2007) són:  

● Autoconeixement: inclou el coneixement dels propis interessos, capacitats, motivacions, personalitat i 

competències. 

● Autoconsciència: permet prendre consciència dels punts forts i dèbils.  

●  Autoacceptació: és important acceptar-nos com som. 

●  Autoestima: estimar-se a si mateix/a. 

● Autoconfiança: confiar en els propis recursos. 

●  Auto motivació: capacitat per motivar-se que te una persona. 

● Autoeficàcia emocional: s’accepta la pròpia experiència emocional; aquesta acceptació està d’acord amb les 

creences de les persones sobre el que constitueix un balanç emocional desitjable. 

●  Responsabilitat: capacitat per respondre dels propis actes. 

● Actitud positiva: capacitat per decidir que es vol adoptar una actitud positiva malgrat hi hagi adversitats. 

● Pensament crític: pensament raonat i reflexiu que es centra en decidir què pensar, creure, sentir i fer. 

● Anàlisi  crític de  normes  socials: és l’aplicació del pensament crític. Fa referència a no adoptar 

comportaments estereotipats propis de la societat. 



 

18 

● Assumir valors ètics i morals: el desenvolupament de competències emocionals ha d’anar de la mà de 

l’educació en valors i d’una moral autònoma. 

● Resiliència: capacitat que té una persona per enfrontar-se amb èxit a unes condicions de vida determinades. 

● Buscar  ajuda i recursos: capacitat per identificar la necessitat i saber accedir als recursos necessaris i 

disponibles.  

● Apoderament: desenvolupar competències emocionals i d’autonomia per augmentar les fortaleses de les 

persones i de les comunitats per a que es puguin sentir capacitades per a impulsar canvis beneficiosos. 

 

2.3.1.4. Competències socials 

 

Les relacions socials són una realitat que reflexa una necessitat important per a les persones. Són una de les 

principals fonts de benestar i també la principal causa de conflicte i malestar entre les persones. Les competències 

socials que inclou el model del GROP (Bisquerra, 2000, 2009, 2016; Bisquerra i Pérez Escoda, 2007) són:  

● Dominar les habilitats socials bàsiques: la primera de les habilitats socials és escoltar. 

● Respecte per les demés persones: intenció d’acceptar i apreciar les diferències individuals i grupals i valorar 

els drets de totes les persones. 

● Comunicació receptiva: capacitat per atendre a les demés persones per rebre els missatges amb precisió. 

● Comunicació expressiva: capacitat per iniciar i mantenir converses, expressar els propis pensaments i 

sentiments amb caritat i demostrar les altres persones que han sigut ben compreses. 

● Compartir emocions: no sempre és fàcil; per aquest motiu és necessari que hi hagi reciprocitat. 

● Comportament pro social i cooperació: capacitat per realitzar accions a favor d’altres persones sense que ho 

hagin demanat. 

● Treball en equip: capacitat per formar part d’equips eficients, on es creen climes emocionals positius enfocats 

a l’acció coordinada. 

● Assertivitat: significa mantenir un comportament equilibrat entre l’agressivitat i la passivitat. Això implica la 

capacitat per defensar i expressar els propis drets, opinions i sentiments alhora que s’ha de respectar les 

altres persones. 

● Prevenció i gestió de conflictes: capacitat per identificar, anticipar-se i afrontar resolutivament conflictes 

socials i problemes interpersonals. 

● Capacitat per gestionar situacions emocionals: habilitat per reconduir situacions emocionals en contextos 

socials. Es tracta d’activar estratègies de regulació emocional col·lectiva. 

● Lideratge emocional: consisteix en influir sobre les persones perquè es mobilitzin fins la consecució 

d’objectius importants. 

● Clima emocional: capacitat per contribuir a crear climes emocionals positius. 
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2.3.1.5. Competències per la vida i el benestar 

 

Un programa de desenvolupament de les habilitats per la vida pretén proporcionar les competències necessàries 

per la solució dels problemes habituals que presenta la vida. Per tenir una idea general del contingut de les habilitats 

per la vida, pot ser útil recórrer a una proposta presentada per Hopson i Scally (1981: 25) que s’estructura de la 

forma següent:  

1. Jo: habilitats que necessito per organitzar-me i desenvolupar-me. 

2. Tu i jo: habilitats que necessito per relacionar-me amb tu de forma efectiva.  

3. Jo i les altres persones: habilitats per relacionar-me amb les demés persones de forma efectiva. 

4. Jo i les situacions específiques: habilitats que necessito per la meva educació, a la feina, a casa, al temps 

lliure i  a la comunitat. 

 

Hi ha diferents tipus de benestar encara que es poden resumir mitjançant una flor de cinc pètals a la que denominem: 

la flor de Benicia (Bisquerra,2013) que significa benestar basat en la ciència. Cada un dels pètals ajuden a recordar 

els cinc pilars del benestar: físic (salut), material (diners), social (amor), professional i emocional. 

 

 
Les competències per la vida i benestar segons GROP (Bisquerra, 2000, 2009, 2016; Bisquerra i Pérez Escoda, 

2007) són:  

● Fixar objectius adaptatius: capacitat per fixar objectius positius i realistes. 

● Presa de decisions: desenvolupar mecanismes personals per prendre decisions sense dilació entre situacions 

personals, familiars, acadèmiques, professionals, socials i de temps lliure. 
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● Ciutadania activa, participativa, crítica, responsable i compromesa: implica el reconeixement dels propis drets 

i deures. 

● Benestar emocional: capacitat per gaudir de forma conscient del benestar: emocional, subjectiu, psicològic, 

personal, hedònic, eudemònic, professional, global. 

● Fluir: capacitat per generar experiències òptimes en la vida professional, personal i social, en el temps lliure 

i en múltiples situacions de la vida. 

● Emocions estètiques: aquelles que s’experimenten davant la bellesa o davant d’una obra d’art de qualsevol 

tipus. Proporciona una sensació de benestar. Les emocions estètiques ben utilitzades i potenciades tenen 

una gran capacitat per canviar l'estat emocional de les persones.  

 

2.3.2. Els contextos d’intervenció  

 

Els contextos d’intervenció de l’educació emocional no es limiten al context de l’educació formal. Els contextos 

d’aplicació de les competències emocionals i de l’educació emocional es resumeixen en tres: l’educació formal, els 

mitjans sociocomunitaris i les organitzacions. En el meu cas, intervindré a un Centre Residencial d’Acció Educativa 

(CRAE) que forma part dels mitjans sociocomunitaris.  

Un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) és un servei d’acolliment residencial per a la guarda i educació 

dels seus usuaris i usuàries, on resideixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment simple en 

institució. L’objectiu és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una 

especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen. Les seves funcions són 

promoure, establir i aplicar mesures tècniques educatives i d'inserció social, laboral i familiar. Coordinar-se amb els 

serveis socials bàsics, professionals, entitats i altres. Proporcionar a les persones menors ateses, totes les 

cobertures inherents a l’exercici de la guarda i educació.  

Les persones destinatàries d’aquest servei són menors d’entre 0 i 17 anys amb mesura administrativa d’acolliment 

simple en institució.  

A Catalunya els CRAEs formen part del conjunt de tipologies de mesures que contempla la Llei 14/2010 dels drets 

i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Al Capítol III. Protecció dels infants i adolescents desemparats; Hi 

ha diversos articles que fan referència al desemparament (Art. 105. Pàg.109), les mesures cautelars (Art. 110. 

Pàg.114),  la guarda protectora (Art. 119. Pàg.121), acolliment en centre (Art. 132. Pàg. 128) i a més a més també 

contemplen els drets dels infants i adolescents acollits en centres (Art. 134. Pàg.130).  

 

2.3.3. Els contes i l’educació emocional 

 

A dia d’avui no hi ha massa persones que hagin estudiat els beneficis de l’educació emocional a través dels contes, 

com treballar la consciència emocional, com els contes poden ajudar a regular les pròpies emocions i entendre les 

de les altres persones fora de les etapes d’educació infantil. És per això que he tingut algunes dificultats a l’hora de 

trobar autors i autores que facin referència a aquest tema.  
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Per a justificar la meva intervenció, he trobat algunes frases d’alguns autors i autores que ens poden ajudar a 

entendre la importància dels contes relacionats amb l’educació emocional; doncs els contes ens fan entrar a un món 

imaginari (o no) on sovint ens convertim en protagonistes de la història, vivenciem en primera persona el que viu el 

personatge en qüestió, sentim el que sent i després li podem posar nom a tot això.  

 

Pel que es refereix als contes com a recurs educatiu, Jiménez, (2010) diu: “avui en dia s’entén que la literatura és 

una eina bàsica i indispensable que respon a les necessitats dels infants, ja que permet establir els processos de 

simbolització, representació i recreació”.  

 

Segons Ros, (2005) “la literatura infantil contribueix a la formació de la consciència dels infants”. També “potència 

l’atenció, l’escolta activa, la concentració, la memòria, el desenvolupament dels esquemes perceptius i analítics, el 

desenvolupament de la comprensió verbal, l’adquisició i el desenvolupament de la sensibilitat estètica, la imaginació, 

l’ampliació del món de referència i la capacitat d’enfrontar-se a situacions diverses. El conte és un dels recursos 

didàctics més potents dels quals disposem”. 

 

“Els contes permeten als infants comprendre els seus sentiments, emocions, reaccions o actuacions que encara no 

entenen i que els poden suposar una angoixa. La majoria dels contes contenen missatges educatius i valors morals 

que capten inconscientment. És per això que és un recurs educatiu imprescindible per aproximar als infants als 

conceptes relacionats amb el coneixement, identificació i el control de les emocions” (Bàrbara Maria Alomar). 

 

Els contes “proporcionen una gran ajuda a l’educació de les emocions i la comprensió del nostre món interior, a més 

endinsar-nos en la vida dels altres, observant el món i la vivència de les emocions que ells viuen, però des d’una 

distància de confort i seguretat” (Begoña Ibarrola, 2010) .  

 

“La literatura és ficció, però sense negar el major o menor grau de creativitat de l’escriptor, amb més o menys grau 

d’imaginació, l’escriptor treballa a una sèrie d’elements que no han estat creats per ell: idees, creences, emocions, 

sentiments, successos, objectes... Que existeixen en el món real” (Geest, 1984).  

 

Segons Trujillo, V. (2012) “treballar les emocions a través dels contes ajuda als infants a posar nom a l’emoció que 

senten; condició imprescindible per desenvolupar-se de forma natural i positiva en aquesta etapa. És molt important 

que la persona adulta ajudi l’infant a exterioritzar les seves emocions”.  

 

Per aquest motiu, he escollit treballar la consciència emocional a través dels contes. Penso que són una eina bàsica 

per a que els infants entenguin les emocions i siguin capaços d’identificar-les quan les sentin. A més a més fan volar 

la imaginació, la fantasia i la creativitat.   

Com a mestra i monitora de temps lliure durant molts anys, la meva experiència la majoria de vegades que he 

explicat contes, ha estat molt positiva. Me n’he adonat que els infants entenen molt millor el que els vols dir a través 
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d’una història on moltes vegades poden empatitzar i posar-se al lloc del/la protagonista. Entenen conceptes 

abstractes que seria molt complicat que entenguessin i així, en una història tot és més senzill. Per sort a dia d’avui 

hi ha molts contes que ens ofereixen la possibilitat de transmetre emocions i veure com els personatges que hi 

apareixen gestionen, solucionen, actuen…  

També vull comentar que la majoria d’escoles s'estan posant les piles amb aquest tema i cada cop la biblioteca de 

les aules i de les escoles s’amplia amb contes relacionats amb l’educació emocional.   

A més a més, no hi ha contes (o no els he sabut trobar) que tinguin en compte el context residencial. Aquestes 

persones poden no sentir-se identificades amb els contes que hi ha actualment i és per això que he decidit 

d’escriure’n un amb ells i elles per a que se sentin part del món dels contes.  

2.4. Modalitat d’aplicació d'un programa 

 

Aquest programa s’aplicarà a el CRAE Mas Sant Jordi. 

Treballarem amb dos nens: Robert de 9 anys i en Barack de 7 i mig; i dues nenes: l’Aitziber de 9 anys i la Lina de 8. 

Per a protegir els nens i les nenes, he canviat els seus noms aprofitant la seva inicial; també ho he fet amb el de 

l’educadora que ens acompanyarà, es diu Camila.  

Per a identificar les necessitats dels infants, a la primera sessió es realitzarà un qüestionari per a extreure’n les 

necessitats prèvies.  

 

2.4.1 Anàlisi del context on s'aplica el programa 

 

Els nens i nenes del CRAE Mas Sant Jordi provenen de diferents entorns socials, econòmics i culturals; normalment 

han viscut en entorns amb risc d’exclusió social, violències, falta d’atenció... Al centre es vetlla per la seva protecció, 

educació, cura i benestar.  

Tot el grup va a diferents escoles públiques i a alguns serveis públics que vetllen pel seu benestar segons les seves 

necessitats. 

 

2.4.2. Necessitats identificades 

 

Es detecta una gran dificultat de regulació emocional degut a la motxilla d’experiències prèvies que porten aquests 

infants. Hi ha algunes emocions que són comunes a tots els infants; nerviosisme, alegria i felicitat.  

 

2.4.3. Objectius del programa 

 

L’objectiu general que em proposo és:  
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Fomentar l’ús de l’Educació Emocional dins del Centre Residencial d’Acció Educativa per a minimitzar-hi la violència 

i beneficiar als nens i nenes i educadores i educadors d’un gran benestar.  

 

Els objectius específics que em plantejo per a treballar amb els nens i nenes del CRAE són: 

 

- Afavorir la consciència emocional 

- Potenciar la regulació emocional 

- Crear un conte amb el que se sentin identificats i identificades 

- Fomentar la creativitat 

 

2.4.4. Temari  

 

Per a dur a terme la meva intervenció, he facilitat que cada una de les sessions fos temàtica per a poder fer més 

èmfasi en l’emoció o emocions que vull treballar. 

 

Sessió 1 l’autoestima a través dels contes 

Sessió 2 la ràbia a través dels contes 

Sessió 3 la tranquil·litat, la pau interior, la calma a través dels contes 

Sessió 4 la tristesa, l’ansietat i la resiliència a través dels contes 

Sessió 5 la felicitat a través dels contes 

Sessió 6 la por a través dels contes 

Sessió 7 l’amor/acceptació de les diferències a través dels contes 

Sessió 8 l’empatia a través dels contes 

 

2.4.5. Metodologia 

 

Inicialment, el procés d’intervenció havia de ser de forma presencial i d’acompanyament. 

Ara, derivat de la pandèmia de la COVID-19, la metodologia emprada ha estat online. S’han desenvolupat  8 sessions 

a través de la plataforma meet jitsi.  

Majoritàriament hem utilitzat el treball individual, encara que en algunes sessions hem fet servir el treball cooperatiu, 

l’aprenentatge vivencial, l’aprenentatge en entorns col·laboratius d’aprenentatge, les activitats introductòries 

(coneixements previs) i si hagués fet falta, s’hagués utilitzat l’entorn personalitzat d’aprenentatge.    

L’última sessió s’ha dut a terme de forma presencial a l’aire lliure.  
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2.4.6. Procés d'aplicació 

 

La majoria de les sessions consten de les parts següents: 

- Benvinguda + roda d’emocions (seleccionar emocions de la pantalla) 

- Revisió de la capsa de les emocions 

- Expliquem el conte 

- Fem un petit debat sobre el conte 

- Activitat 

- Tasca per al següent dia 

- Comiat 

 
2.4.7. Estratègies d'avaluació 

 

Abans de començar farem un qüestionari per detectar les necessitats prèvies. 

https://forms.gle/kkx427fqoWXvQKVRA 

L’avaluació l’hem fet de forma oral quan després de cada sessió. La situació actual en la que hem de fer 

videoconferències i no podem ser-hi de forma presencial al lloc on són les nenes i els nens, ha dificultat una mica 

aquest procés. 

Una vegada finalitzades les sessions, he enviat per e-mail un qüestionari per a que facin els  infants i un altre per a 

les educadores que treballen amb aquests infants per veure si els ha servit la intervenció i si posaran en pràctica el 

que han aprés. 

Qüestionari nens i nenes: https://forms.gle/ySJSNh7wEykiR6it5 

Qüestionari educadors i educadores: https://forms.gle/gqxeqCkvpb9Cn8By8 

 

El passat 22 de juny vaig enviar un e-mail a la directora del centre i a l’educadora de referència amb els enllaços 

dels qüestionaris finals per a nens i nenes i per a educadores i educadors. Passats 10 dies d’aquest e-mail, no he 

obtingut cap resposta i procedeixo a tancar el treball perquè així ho necessito.  

Si hagués obtingut, les respostes, hagués extret resultats qualitatius i hauria pogut mostrar els percentatges de 

respostes dels infants i de les persones professionals.  

 

2.4.8. Avaluació del programa 

 

El primer dia, vam fer un qüestionari per a detectar les necessitats prèvies i quan vam acabar totes les sessions es 

va passar un qüestionari amb preguntes relacionades amb els temes treballats per veure si els nens i les nenes 

havien començat a posar en pràctica els recursos que hem aportat. A més a més, també es va demanar a les 

educadores que tenen relació amb aquest grup si han detectat algun canvi.  
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2.4.9. Conclusions 

 

Els nens i les nenes amb les que he treballat han mostrat una evolució pel que es refereix a la consciència emocional. 

Han identificat la majoria de vegades les emocions que sentien els personatges i han utilitzat el llenguatge emocional 

treballat cada vegada amb més freqüència.  

Han fet palès que les eines proporcionades per a regular les emocions els han servit i a més a més les han utilitzades 

més d’una vegada, sobretot quan les emocions que sentien eren negatives i podien comportar violència.  

A partir de les seves idees i de la seva creativitat hem escrit un conte conjuntament on els nens i les nenes s’han 

sentit identificades i protagonistes; doncs en comptes de succeir dins un nucli familiar normatiu, succeeix a un Centre 

Residencial d’Acció Educativa.  

Aquest procés de pràctiques m’ha aportat l’oportunitat d’entrar a intervenir dins un CRAE, feina que no puc fer 

normalment pel meu perfil professional. Era un punt pendent dins els meus objectius de vida i m’he sentit molt 

afortunada de poder-hi intervenir.  

Amb la situació de no normalitat que ens ha brindat la COVID-19, he pogut veure quina gran tasca desenvolupen 

les educadores i educadors i a més a més m’ha servit a mi per a treballar-me la frustració, feina que porto fent des 

del mes d’octubre. He hagut de canviar algunes coses ja planejades per a que pogués ser més útil pels nens i les 

nenes i per mi mateixa.  

Sens dubte, si en una altra ocasió tingués la oportunitat de fer una intervenció, ho faria de forma presencial, doncs 

es perden moltes coses de manera virtual.  
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4. Webgrafia 

 

Consulta sobre definicions de les emocions el dia 20 de març del 2020: 

 

Felicitat: http://ves.cat/esyR 

 

Tristesa: http://ves.cat/esyU 

 

Alegria: http://ves.cat/esBk 

 

Amor: http://ves.cat/esyX 

 

Por: http://ves.cat/esyZ 

 

Ira: http://ves.cat/esy0 
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5. Annexos 

 

5.1. Annex 1 - El procés de pràctiques  

 

Els contes que s’explicaran durant les sessions, estan recollits al bloc  

https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/ creat amb la finalitat de facilitar els materials utilitzats al CRAE i 

per a poder introduir els contes dins del treball.  

 

Propostes dates sessions  

Sessió 1 - Autoestima 

- Un viatge pel món 

Dissabte 23 de maig 

Sessió 2 - Ràbia 

- Tinc un volcà 

Dimecres 27 de maig  

Sessió 3 - Tranquil·litat, pau interior, calma, acceptació, 

paciència 

- Quizá 

Dissabte 30 de maig 

Sessió 4 -  Tristesa, ansietat, resiliència 

- Tinc un buit 

Dimecres 3 de juny 

Sessió 5 – Felicitat 

- La sonrisa de dos dedos 

Dissabte 6 de juny 

Sessió 6 - Por 

- El abrigo de Pupa 

Dimecres 10 

Sessió 7 - Amor/acceptació de les diferències 

- T’estimo quasi sempre 

Dissabte 13 de juny 

Sessió 8 - Empatia 

- El pirata de les estrelles  

Dissabte 20 de juny 
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Sessió 1 

Presentació  

Qüestionari diagnòstic: https://forms.gle/kkx427fqoWXvQKVRA 

Conte: Un viatge pel món 

Emocions que treballa: Autoestima, acceptació 

Proposta capsa emocions 

Tancar sessió i comiat 

 

 

Presentació 

Obrirem la sessió amb una dinàmica de presentació. 

Hem de dir el nostre nom i una paraula que comenci amb la inicial del nostre nom. Com per exemple, Arantza, 

Anacard. A més a més l’edat i si volen afegir alguna cosa més, tenen total llibertat.  

 

Qüestionari diagnòstic 

Amb el qüestionari, podem interpretar quins coneixements previs tenen sobre les emocions i com se senten abans 

de començar. També podem extreure si hem de treballar alguna emoció més que una altra i així, modificar les 

sessions.  

(https://forms.gle/kkx427fqoWXvQKVRA) 

 

Conte: Un viatge pel món: 

 https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/2020/05/blog-post.html 

 

Aquest conte és un conte que no està escrit (o sí) i s’ha anat transmetent de boca orella.  

Per a explicar aquest conte necessitem una capseta amb un mirall dins. A més a més, jo utilitzaré un mapamundi i 

uns dibuixos per a representar els personatges.  

 

Abans d’explicar-lo 

Traurem el mapamundi i indagarem sobre els coneixements previs sobre el planeta terra: 

- Sabeu què és això? (mostrant el mapa) 

- Coneixeu els 5 continents? (hi ha algunes persones que consideren que n’hi ha 7) 

- Sabeu on vivim nosaltres?  
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- Dient-vos el títol del conte i veient el mapa, sabeu de què pot anar? 

 

El conte: 

Hi havia una vegada al continent europeu un nen que es deia Guillem i feia dies que tenia una preocupació.  

Un matí quan va arribar a l’escola va saludar a la seva mestra Arlet: Bon dia! Ella va veure que alguna cosa li 

preocupava: Guillem que et trobes bé? Va preguntar la mestra. I en Guillem va respondre que sí.  

- Guillem: Arlet tu saps qui és el nen més guapo del món?  

- Arlet: Tu què creus?  

En Guillem no va respondre i va anar a asseure’s a la seva taula.  

Aquella nit, en Guillem va tenir un somni d’allò més estrany. De cop i volta podia volar; I volant volant va arribar un 

altre continent va arribar a l’Àfrica. Allà es va trobar amb una nena.  

- Hola qui ets va dir ella amb una veu tímida. 

- Jo em dic Guillem i tu com et dius? 

- Em dic Mariam. Què has vingut a fer aquí? 

En Guillem va respondre: tu saps qui és el nen o la nena més guapa del món? La Mariam va respondre: òbviament 

la nena més guapa del món sóc jo.  

 

★ Com creieu que segueix aquest conte? 

 

En Guillem no estava gens convençut i van prendre el vol i va marxar volant. Volant va arribar a un altre continent, 

Amèrica i allà es va trobar amb una altra nena.  

- Hola em dic Guillem i tu com et dius? 

- Jo em dic Reichel. Com és que has vingut a veure‘m? 

- Rachel tu saps qui és la nena o el nen més guapo del món?  

- És clar la nena més guapa del món sóc jo.  

En Guillem se sentia una miqueta trist perquè veia que no trobava la resposta que volia... volant volant va arribar a 

l’Àsia i allà es va trobar un nen.  

- Hola, em dic Guillem i tu qui ets? 

- Jo em dic Xin.  

- Xin, tu saps qui és el nen o la nena més guapa del món?  

- Clar, el nen més guapo del món sóc jo.  

En Guillem ja està una miqueta cansat perquè aquell somni se li està fent molt i molt llarg.  

 

★ Seguiu pensant que segueix com havíeu dit? 

★ Ens inventem un final? 

 

Va emprendre el vol i va arribar al cinquè continent, Oceània.  
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Va veure una nena que estava jugant amb el seu patinet. 

- Hola em dic Guillem i tu qui ets?  

- Jo em dic Kora.  

- Tu saps qui és el nen o la nena més guapa del món? 

- I tant! Vine amb mi cap a casa. Tinc una cosa que segur que et fa sortir de dubtes.  

La Kora patinant i en Guillem volant van arribar a casa de la Kora. Li va dir que s’havia d’esperar al pati. 

Ella va sortir amb una capseta a les mans, una capseta molt semblant a la que esteu a punt d’agafar… 

En Guillem ja havia descobert qui eren els nens i les nenes més guapes del món. I vosaltres? 

 

Després d’explicar-lo: 

- Com us heu sentit? 

- Us esperàveu aquest final? 

- Què en pensem de nosaltres mateixes normalment? 

- Les altres persones ens diuen coses boniques o la majoria de vegades ens diuen allò que hem de millorar? 

 

Activitat per la setmana vinent: 

Han de trobar una capsa i entre tot el grup l’han de decorar. Poden fer-li un forat com si fos una bústia. Aquesta serà 

la seva capsa de les emocions. 

 

Comiat: 

Podem preguntar si els ha agradat i si tenen ganes de que arribi la propera sessió. Si canviarien alguna cosa…  
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Sessió 2 

Benvinguda + roda d’emocions 

Conte: Tinc un volcà 

Emocions que treballa: Ira/ràbia 

 Reflexió  

Activitat de respiració 

Tasca per al dia següent: Brain storming temes per a crear el conte  

Tancar sessió i comiat 

 

Benvinguda + roda d’emocions 

Rebrem als infants i farem la roda d’emocions que consisteix en: cadascú haurà de dir com se sent (em sento 

contenta, trista, pensativa...) si l’infant vol explicar per quin motiu se sent així, li deixarem el seu espai per a que 

pugui explicar-ho. Si convé, els companys i les companyes poden fer preguntes. 

  

Conte: Tinc un volcà: 
https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/2020/05/tinc-un-volca-de-la-miriam-tirado.html 

 

Aquest conte treballa la ira i la ràbia 

 

Abans d’explicar-lo 

Sabeu de què va aquest conte? 

Què creieu? 

 

Durant 

Quan la família li pregunta què li passa i ella estava enrabiada…  

Com creieu que segueix?  

A vosaltres us passa? 

  

Reflexió si se senten identificades amb el model de família del conte 

Aquest conte es desenvolupa en un entorn familiar hegemònic (tradicional). Vull veure si els infants se senten 

identificats i en el cas que surti que no, serà el moment perfecte per poder introduir la tasca per la setmana vinent. 
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Activitat de respiració: 

Farem un vaixell de paper. Estirades al terra, el vaixell sobre la nostra panxa, la panxa són les onades que s’inflen i 

es desinflen quan agafem aire i puja i baixa. 

Aquest recurs el poden utilitzar abans d’anar a dormir si senten nervis, angoixa, ira... 

  

Tasca per al dia següent: 

Una de les tasques principals de la meva intervenció a part de treballar l’educació emocional, és la de crear un conte 

conjunt amb les persones amb les que intervindré que reflecteixi algun/s moments de la seva vida en el qual se 

sentin identificades. Aquest pot ser una eina per a treballar algunes coses dins del centre com per exemple, quan 

arriba un/a nou/va nen/a, quan alguna persona marxa... 

Demanarem als infants que portin idees per a crear el conte (rain storming). 

  

Material: 

Fulls de paper 
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Sessió 3 

Benvinguda + roda d’emocions 

Conte: Quizá  

Emocions que treballa: Tranquil·litat, pau interior, calma, acceptació, paciència 

Activitat: L’ampolla de la calma 

Rain storming conte 

Explicar com funciona la capsa de les emocions i que ho posin en pràctica durant tota la setmana: Com em sento i posar-

ho a la capsa 

Tancar sessió i comiat 

 

El conte està a la pàgina 24 del llibre Burbujas de paz. “Una forma creativa de practicar mindfulness en familia”. 

 

Benvinguda + roda d’emocions: 

Rebrem als infants i farem la roda d’emocions que consisteix en: cadascú haurà de dir com se sent (em sento 

contenta, trista, pensativa...) si l’infant vol explicar per quin motiu se sent així, li deixarem el seu espai per a que 

pugui explicar-ho. Si convé, els companys i les companyes poden fer preguntes. 

  

Conte: Quizá: 
https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/2020/05/el-conte-que-us-explico-avui-es-quiza.html 

 

 

Abans d’explicar-lo: 

Coneixeu el conte?  

De què pot anar? 

 

Durant:  

A la pàgina 26 quan el fill es trenca la cama… 

Què creieu que passarà? 

Quina actitud té el protagonista? I les veïnes i veïns? 

 

Després:  

Què aprenem? 
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Us sentiu identificades amb el final?  

Creieu que és fàcil prendre’s la vida amb aquesta calma, tranquil·litat…? 

 

Activitat: Ampolla de la calma 

 

Aquesta activitat és un recurs de la Maria Montessori amb alguna adaptació.  

La funció principal és la d’ensenyar als nens i a les nenes a calmar-se soles i a més a més, mostra la similitud del 

que ens passa dins quan sentim ira, ràbia… Quan l’aigua està remoguda i la purpurina està fent voltes ràpidament, 

podem explicar als infants que això és alguna cosa similar al que ens passa per dins.  

Mica en mica, el que hi ha dins l’ampolla va tornant a la calma i res es mou. De la mateixa manera, les nenes i els 

nens, observant la mànega que es forma dins l’ampolla es van calmant i respiren.  

En aquest cas, aquesta és una eina per a regular la ira i la ràbia.  

 

Rain storming conte: 

El dia anterior vaig demanar als nens i nenes que portessin idees per a escriure el conte. En aquesta sessió les 

revisarem i seguirem treballant. 

  

Tasca per al dia següent: 

La capsa de les emocions:  

La capsa estarà situada durant tota la setmana a un lloc que s’acordi del centre. L’objectiu és poder compartir el que 

sentim en un moment determinat, com ho gestionem i què podem fer per canviar o mantenir aquesta emoció. 

Totes les emocions són vàlides i les dels nostres companys i companyes també. A més a més nens i nenes tenim 

tot el dret a sentir, a compartir i a parlar de les emocions que sentim.  

El paper que es posi dins la capsa pot tenir el nom o no.  

Un com a la setmana o dos, depenent de la situació, es llegeix el que hi ha dins en veu alta amb tot el grup. És molt 

important que hi hagi un clima de respecte, si algú ha triat l’anonimat, respectar la seva desició.  

 

Les persones més grans poden ampliar com se senten amb algunes altres preguntes: 

- Com em sento? 

- Què ha fet que em senti així? 

- Com estic mostrant el que estic sentint? 

- Aquesta emoció m’ajuda en aquest moment? 

- Quina estratègia puc utilitzar per mantenir-la o canviar-la? 

- Què puc fer per sentir-me millor?   

Quan escrivim o parlem sobre el que sentim en un moment determinat, ens ajuda a fer conscient tot el que tenim a 

dins i alhora a gestionar-ho.  
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Material per a fer l’ampolla de la calma (prèviament he fet arribar el material al centre): 

1 ampolla de plàstic per cada nen/a 

Purpurina 

Aigua 

Glicerina 

Colorant alimentari 
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Sessió 4 

Benvinguda + seleccionar emocions de la pantalla  

Revisió de la capsa d’emocions 

Conte: Tinc un buit 

Emocions que treballa: Tristesa, ansietat, resiliència  

Tècnica del semàfor 

Anar escrivint el conte 

Tancar sessió i comiat 

 

 

Benvinguda + seleccionar emocions de la pantalla: 

Rebrem als infants i farem la roda d’emocions però aquesta vegada farem que seleccionin les emocions de la 

pantalla. Si hem detectat que normalment diuen una mateixa emoció com per exemple content/a, s’escriuran 

sinònims per a que puguin aprendre llenguatge emocional.  
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Conte: El buit 
https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/2020/06/httpsyoutu.html 

 

Abans de començar: 

Coneixeu el conte? 

De què creieu que pot anar?  

 

Durant el conte: 

Quan diu “quina sensació de vertígen”: 

A vosaltres us passa això?  

Algunes vegades sentiu un buit dins vostre? 

Què feu per canviar? 

 

Després del conte: 

De quines emocions es tracta? 

Sabeu què és la resiliència? 

 

Activitat: Tècnica del semàfor: 

És una tècnica per a regular les emocions i la conducta. Dibuixarem un semàfor gran a una cartolina i pintarem les 

3 rodones de color verd, groc i vermell. 

El color vermell: Aturar-se 

Quan sentim alguna emoció negativa, ens podem posar nerviosos/es, volem cridar, pegar… ALTO! Aquest és el 

moment d’aturar-se. És com si estiguéssim a un semàfor vermell que no hem de passar. 

El color groc: Pensar 

Ara és el moment de parar-se a pensar. Hem d’esbrinar quin és el problema i el que estem sentint. Quan el semàfor 

està taronja, les conductores i els conductors pensen, busquen solucions i es preparen per sortir. 

El color verd: Solucionar-lo 

Via lliure per passar. Ara és el moment de circular/caminar de nou. És hora de triar la millor solució i posar-la en 

marxa.  
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Tasca per al dia següent: 

Seguir portant idees pel conte.  

  

Material: 

Una cartolina gran 

Llapis 

Colors 

Maquineta 

Goma d’esborrar 

Regla 
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Sessió 5 

Benvinguda + seleccionar emocions de la pantalla  

Revisió de la capsa d’emocions 

Conte: La sonrisa de dos dedos 

Emocions que treballa: Felicitat 

Activitat: El meu arbre  

Tasca setmana vinent 

Tancar sessió i comiat 

 

Benvinguda + seleccionar emocions de la pantalla 

 

Conte: La sonrisa de dos dedos 
https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/2020/06/la-sonrisa-de-dos-dedos.html 

 

Abans de començar: 

Coneixeu el conte? Sabeu de què pot anar?  

 

Durant: 

Què us sembla el que proposa el professor? 

Vosaltres somrieu al matí quan us lleveu? 

 

Final: 

Creieu que funciona? 

Ho provareu a partir d’ara? 

 

Activitat: El meu arbre 

Cada participant ha de dibuixar un arbre amb arrels, branques, fulles i fruits (flors). La imatge següent pot servir com 

a model: 
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A les arrels, s’haurà d’escriure les capacitats i les qualitats que creu que té. Per exemple: sóc treballadora. 

A les branques, les coses positives que fa. Per exemple: sempre faig els deures. 

A les fulles i als fruits (flors), els èxits que aconsegueix. Per exemple: trec bones notes. 

Després, s’ensenyen els dibuixos i es comparteix la experiència. També poden escriure als fulls dels companys i 

companyes amb un altre color coses que ell/a no hagi posat.   

Per a que els sigui més fàcil, he creat unes imatges per a que puguin escollir de la pantalla o simplement agafin 

idees. 
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Tasca per al dia següent: 

Posem el conte a punt 

  

Material: 

Un full per a cada infant 

Llapis 

Colors 

Goma 

Maquineta 
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Sessió 6 

Benvinguda + seleccionar emocions de la pantalla  

Revisió de la capsa d’emocions 

Conte: El abrigo de Pupa 

Emocions que treballa: Por 

Activitat: Jo tinc por a… + tècnica del llenyataire 

Tasca setmana vinent 

Tancar sessió i comiat 

 

Benvinguda + seleccionar emocions de la pantalla: 

 

 
 

 

Conte: El abrigo de Pupa 
https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/2020/06/hoy-os-voy-explicar-el-abrigo-de-pupa.html 

 

Activitat: Jo tinc por a… 
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Aquesta activitat es realitzarà en cercle. Cada persona haurà de dir: jo tinc por a… el que sigui. La resta de companys 

i companyes l’acompanyaran i li poden fer una abraçada si s’escau. Si és una por a la que s’hi poden enfrontar, 

demanarem que ho facin. Si tenen por a la foscor, a la nit, que agafin una llanterna i entrin a un lloc fosc 

acompanyades de les seves companyes i companys.  

També poden dibuixar allò que els fa por i dir en veu alta, jo tinc por a… es pot arrugar el full, trencar-lo, llençar-lo… 

 

Tècnica del llenyataire: 

Els infants es col·locaran en semicercle. Col·locaran les mans com si agafessin una destral, les cames una mica 

separades (a l’alçada de les espatlles). Pujaran les dues mans amunt mentre inspiren pel nas i quan totes les 

persones arribem a dalt s’han de baixar els braços de cop com si talléssim un tronc mentre es deixa anar aire i es 

fa un crit. S’ha de repetir això tres vegades seguides sense que els infants parlin entre mig.  

  

Tasca per al dia següent: 

Enfrontar-se a les seves pors i seguir escrivint el conte.  

  

Material: 

Fulls, colors 
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Sessió 7 

Benvinguda + seleccionar emocions de la pantalla  

Revisió de la capsa d’emocions 

Conte: T’estimo (quasi sempre) 

Emocions que treballa: amor/acceptació 

Activitat: fem plastilina 

Tasca setmana vinent 

Tancar sessió i comiat 

 

Benvinguda + seleccionem emocions de la pantalla 

 

 

  

Conte: T’estimo (quasi sempre) 
https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/2020/06/testimo-quasi-sempre.html 
 

Abans de començar: 

Coneixeu el conte? 

De què creieu que pot anar? 
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Durant el conte: 

Com creieu que seguirà? 

 

Després del conte: 

Ens pot passar que estimem molt algú i que a vegades ens hi enfadem? 

 

Activitat: Fem plastilina 

La plastilina és una eina manipulativa que fomenta la creativitat, la psicomotricitat i pot servir també com a forma 

comunicativa. Normalment la plastilina s’utilitza amb nens i nenes de les etapes d’Educació Infantil pels beneficis 

que comporta, però quan són més grans també tenen dret i ganes d’expressar, viure i manipular.  

Després d’explicar el conte i fer una petita reflexió, podran expressar amb aquest material el que vulguin. S’han de 

sentir lliures. Un cop acabat el que hagin triat, poden deixar-ho exposat a algun lloc on ho puguin veure la resta de 

companyes i companys. 

 

Tasca per al dia següent: 

Hem d’acabar el conte; així que l’hem de posar a punt. 

 

Material: 

Plastilina de diferents colors 
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Sessió 8 

Benvinguda + roda d’emocions 

Conte: El pirata de les estrelles 

Emocions que treballa: empatia 

Comiat + pica pica 

 

Benvinguda + roda d’emocions  

  

Conte: El pirata de les estrelles 

https://emocionemnosambelscontes.blogspot.com/2020/06/el-pirata-de-les-estrelles.html 
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5.2. Annex 2 - Descripció i reflexió valorativa sobre el pràcticum realitzat. 

 

Després de la sessió 1: 

 

La primera sessió programada pel dissabte 23 de maig a les 12 del migdia s’ha desenvolupat amb la normalitat que 

ens ofereixen les noves tecnologies.  

A l’hora de fer el qüestionari, com que estaven assegudes al terra i miraven una sola pantalla, no l’hem pogut fer 

individualment i l’hem fet conjuntament.  

Per seguretat dels nens i nenes, utilitzaré la seva inicial per a trobar un nom per a referir-m’hi. Al grup hi ha dos 

nens: Robert de 9 anys i en Barack de 7 i mig; i dues nenes: l’Aitziber de 9 anys i la Lina de 8. 

 

o Saps què és una emoció?  Allò que ens fa sentir; ara estem felices perquè teníem ganes de conèixer-te. Alguna 

vegada també sentim tristesa. 

o Quines són les emocions que sents normalment?? Felicitat, alegria i nerviosisme. 

o Quan sents una emoció negativa saps com gestionar-la. Què fas quan sents ira, ràbia...? Pego, a l’habitació 

tinc un os que em fa tranquil·litzar, escric, ploro… 

o Què fas quan sents felicitat, alegria...? Jugo, canto, ballo i somric.  

o Quines coses t'agrada fer al teu temps lliure (esport, cultura, passatemps...)? Esports d’equip, estar amb 

els amics i amigues, anar al cinema, patinar sobre gel, dansa i patinatge sobre quatre rodes. 

Aquestes han estat les respostes al qüestionari; hi ha hagut alguna pregunta que la resposta era que no i no l’he 

transcrit.  

 

Durant l’explicació del conte, han participat de les preguntes que fèiem. 

Quan hem acabat, de seguida han comentat de quina emoció tractava el conte sense haver-ho dit abans.  

 

Hem explicat que havien de trobar una capsa i decorar-la per la setmana vinent i que seria la seva capsa de les 

emocions. Pel mateix nom, coneixien altres recursos i no la que treballarem ara.  

 

S’ho han passat “súper bé” paraules textuals.  

 

Després de la sessió 2: 

 

La segona sessió programada pel dimecres 27 de maig a les 12 del migdia s’ha desenvolupat amb la normalitat que 

ens ofereixen les noves tecnologies.  

Primer de tot hem fet la roda d’emocions. Els infants en general es sentien feliços i contents. Un nen ha manifestat 

que està feliç perquè potser la setmana que ve marxaria del centre.  
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Quan hem acabat, hem explicat el conte Tinc un Volcà. No el coneixien. A mig conte han descobert que tractava 

sobre la ira/ràbia (algunes vegades deien fúria).  

S’han sentit identificades amb la protagonista, doncs el sentiment de ràbia l’experimenten algunes vegades. 

Acostumen a controlar-la però algunes vegades actuen violentament.  

Amb el que no s’han sentit identificades després d’indagar una estona, ha estat amb el model familiar; llavors ja ha 

sortit la idea de crear un conte. Per la sessió següent hauran de portar algunes idees per escriure el conte 

conjuntament.  

L’activitat que hem fet avui està relacionada amb la respiració i la regulació emocional. Primer de tot, hem construït 

un vaixell de paper amb cartolines de colors. Cap de les persones en sabia fer, així que hem anat fent pas per pas 

per a que totes poguessin seguir.  

Després els he explicat que la seva panxa simulen les onades del mar i el vaixell va navegant i no pot caure. Si la 

nostra respiració és ràpida el més probable és que el vaixell caigui.  

L’activitat de relaxació ha anat molt bé. La Aitziber i la Lina han participat activament i han aconseguit relaxar-se. En 

Robert al principi estava una mica nerviós i es movia tota l’estona. En Barack ha fet l’esforç d’estar quiet i concentrar-

se amb la seva respiració, però li ha estat molt difícil. 

S’ho han passat molt bé i han marxat molt relaxades i relaxats.  

 

Després de la sessió 3: 

 

La tercera sessió programada pel dissabte 30 de juny del 2020 a les 12h s’ha desenvolupat amb total normalitat. 

Abans de començar hem fet la roda d’emocions. L’Aitziber es sent nerviosa i alegre, la Lina nerviosa, en Barack 

nerviós i en Robert feliç perquè la propera setmana se’n va del centre i torna amb la seva família.  

No coneixien el conte que hem treballat.  

Quan hem parat a fer preguntes a la meitat de l’explicació, han dit que l’home és molt tranquil i de les veïnes i veïns, 

que es preocupen molt.  

Al final, hem explicat la relació de l'acceptació del que va passant per trobar el costat positiu i adaptar-nos per a que 

la nostra vida sigui molt més tranquil·la.  

L’activitat que hem fet avui ha estat l’ampolla de les emocions. Prèviament vaig fer arribar els materials necessaris 

per a poder-la realitzar.  

Amb l’ajuda de l’Educadora Camila han posat la purpurina, aigua tèbia, colorant, glicerina i han acabat d’omplir les 

ampolles. La veritat és que han posat massa colorant i costa una mica veure la purpurina… Però han captat i entès 

la relació entre l’ampolla remoguda (amb un remolí dins, deien) i la seva sensació quan s’enfaden. També la de 

calmar-se quan deixem l’ampolla quieta. Ha anat molt bé l’activitat i l’han gaudit.  

Hem fet un recull de les idees que tenen per a escriure el conte. Algunes de les idees que han sorgit han estat: 

- Es posaven amb una nena perquè era molt baixeta/ li feien bulling a un nen 

- Els nens i nenes del centre feien extraescolars, cuina, anaven al bosc 

- Abans d’arribar al centre vivien amb la família, tenien gos 
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- Al centre tenia un os de peluix 

- Alegria, amistat, felicitat 

- Els agradaria ser protagonistes de la història.  

A la propera sessió seguirem treballant per ampliar-lo. 

També hem explicat la capsa de les emocions i hem decidit que aniran escrivint el que senten en moments 

determinats.  

 

Després de la sessió 4: 

 

La quarta sessió programada pel dimecres 3 de juny a les 12, l’hem canviat a les 10.30 per motius organitzatius. 

Hem tingut alguns problemes tècnics que ens han fet començar una mica més tard, però ho hem pogut solucionar.  

Primer de tot, hem fet la roda d’emocions (estava previst seleccionar les emocions de la pantalla, però com que hem 

fet la sessió amb trucada des del mòbil, no ha estat possible). En Robert se sent alegre perquè demà deixa el centre 

i per altra banda trist perquè deixa moltes amistats; La Lina i en Barack se senten alegres i l’Aitziber alegre perquè 

el seu company marxa i alhora trista perquè ja no el veurà més.  

Hem explicat el conte El Buit de l’Anna Llenas. No coneixen aquest conte i no saben de què tracta.  

Algunes vegades sobretot quan senten ira o ràbia, tenen sensació de buit dins seu, també quan senten tristesa. 

Al final de tot, hem fet un petit debat sobre quines emocions hem treballat i si les relacionaven amb el conte. Han dit 

que tractava de la tristesa i de l’angoixa i els he explicat què és la resiliència. Ho he pogut lligar molt bé amb la 

situació que estem vivint aquests dies amb la COVID 19. La reflexió que n’ha sortit ha estat que ens hem adaptat a 

estar tancats i tancades al centre i hem intentat estar bé aquests dies.  

Hem dibuixat un semàfor i hem explicat la tècnica que presentàvem avui. De deures tenen posar-la en pràctica.  

Hem acabat la sessió sense treballar el conte de creació pròpia, doncs se sentien una mica nerviosos i nervioses. 

Estan experimentant per primera vegada que un company marxi del centre i retorni amb la família biològica.  

 

Després de la sessió 5 : 

 

La sessió programada pel 6 de juny a les 12.00 s’ha desenvolupat com estava previst i sense problemes tècnics.  

Avui sí que hem pogut compartir la pantalla i seleccionar emocions de la pantalla; aquesta vegada he posat sinònims 

de content/a per a que adquireixin més llenguatge emocional. La L està contenta perquè la setmana vinent entren 

al centre dos nenes noves, en Barack està enfadat perquè en Robert ha marxat i no vol dormir sol i l’Aitziber es sent 

feliç perquè començarem la fase 2 i perquè al centre té molts amics i amigues. A partir d’ara, en Robert ja no estarà 

al centre, per la qual cosa esperem que pugui haver aprofitat les sessions el màxim possible i que li vagi tot molt bé 

amb el retorn amb la família. 

El conte seleccionat tenia algun llenguatge una mica complicat i l’hem anat aclarint mentre es desenvolupava. No 

coneixien el conte i les dues nenes han decidit que sí que somriuran cada matí per començar millor el dia. En Barack 

com que se sentia enfadat ha dit que no ho faria...  
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Després hem fet l’activitat del meu arbre que ha anat molt bé. Han necessitat l’ajuda de les imatges per a poder 

entendre que eren les qualitats, els èxits... i amb aquesta ajuda han quedat uns arbres molt bonics. S’han sentit molt 

bé quan han llegit el que han escrit els companys i les companyes, doncs normalment no ens comuniquem de forma 

positiva i només ens diem les coses que no ens agraden de les altres persones... 

Hem acordat que pel dia següent portarien més idees pel conte.  

Ens hem acomiadat i ens veurem la setmana que ve.  

 

Després de la sessió 6: 

 

La sisena sessió estava programada pel dia 10 de juny a les 12.00 però per qüestions organitzatives del centre 

(tutories de l’escola i visites amb les famílies), l’hem dut a terme el dijous 11 a les 12.15h.  

Hem començat la sessió seleccionant les emocions de la pantalla; per augmentar el vocabulari emocional, he buscat 

sinònims d’aquelles paraules que han anat sortint més. En Barack se sent nerviós, la Lina nerviosa perquè aquesta 

tarda arriben les dues nenes noves al centre i també perquè la setmana vinent em coneixeran en persona, l’Aitziber, 

nerviosa pel mateix motiu que la Lina i alegre perquè té ganes de veure’m en persona; la Camila estressada i 

enfeinada i una educadora de suport que avui ens ha acompanyat, trista perquè és l’últim dia que serà al centre fent 

reforç escolar.  

Hem repassat la capsa d’emocions, encara no l’han utilitzat gaire; l’utilitzen per guardar les coses que anem fent i 

van escrivint cosetes.  

Han sortit noves idees a tenir en compte pel conte:  

- Noms dels personatges: Lucia, Laia, Toni i Roger 

- Nom de les educadores: Gal·la, Magda, Gemma i Carlota 

- Paraules: Peli, banyador, tovallola, pati, xeringada, dutxa, despertar, dormir, Got talent, activitats, tristesa, 

jugar, pilota, ordinador, escola, assemblea, director i joguines.  

- Una nena estava trista però un dia va decidir canviar.  

Ja portem un bon tros escrit i segueixen sortint idees noves.  

Hem explicat el conte El Abrigo de Pupa. Quan han vist la portada, no sabien de què tracta i ha costat una mica 

desxifrar-ho després de llegir la primera pàgina que textualment hi diu: “Cada mañana se colocaba  el abrigo de los 

miedos, el que tenía desde pequeña y que había ido creciendo a la vez que ella”. Ho he repetit dues vegades i ha 

estat llavors quan l’Aitziber ha dit que tractava de la por.  

El conte és molt curt però a cada pàgina hi ha un dibuix que val la pena mirar.  

Quan hem acabat el conte, han compartit quines són les seves pors: Lina, por a la foscor i a estar al centre, Aitziber, 

por als malsons, a la foscor i a les aranyes i en Barack a la foscor i a perdre’s.  

Hem dibuixat les nostres pors i després hem trencat, arrugat i llençat el full. Ha anat molt bé. Per recollir, hem fet un 

concurs per veure qui recollia més papers; òbviament els tres infants han guanyat. 

Per acabar, com que es mostraven una mica revolucionades, hem fet la tècnica del llenyataire que s’explica a la 

programació i ha anat molt bé. Han descarregat i ja estaven a punt per rentar-se les mans i anar a dinar.  
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Després de la sessió 7: 

 

La sessió 7 programada pel dissabte 13 de juny a les 12 s’ha desenvolupat amb total normalitat. Primer hem fet la 

roda d’emocions. L’Aitziber es sent nerviosa i contenta perquè avui farem plastilina i fa molt temps que no en fa; a 

més a més, és al·lèrgica a alguns productes i és la primera vegada que utilitzarà els guants. La Lina sent alegria i 

una miqueta d’incertesa perquè no sap què farem. En Barack se sent content perquè farem plastilina i una mica 

nerviós perquè la setmana vinent anirà a l’escola i veurà als seus companys i companyes. La Camila (educadora) 

sent cansament perquè te exàmens de la universitat i se sent contenta i il·lusionada perquè la setmana vinent és el 

seu aniversari.  

Durant el conte, l’Aitziber, ha murmurat alguna cosa i li he preguntat què li passava. M’ha contestat que totes les 

pàgines anteriors eren de color blanc i aquella era la primera que estava tota plena i tenia molts colors.  

Tot el grup ha estat d’acord amb que algunes vegades encara que estimem molt algú ens hi enfadem. El que 

acostumen a fer és marxar i quan ja no estiguin tan enfadats o enfadades tornen a parlar.  

Hem parlat dels 5 sentits i han estat d’acord que el sentit del tacte és el que no tenen tan present i que a partir d’ara 

pararan més atenció. Després hem fet plastilina. Feia molt temps que no en feien, doncs a les escoles aquest recurs 

s’utilitza sobretot a infantil. En Barack ha fet un pingüí que ha destrossat quan l’ha acabat, després ha fet una gallina 

perquè l’educadora també n’ha fet una. L’Aitziber ha fet un cor meitat de color blanc i l’altra meitat de color taronja; 

ha posat un punt blanc a la part taronja i un punt taronja a la part blanca; hi ha relacionat amb el yin yang. La Lina 

estava fent un gelat i quan ha vist que no li acabava de sortir, ha fet una hamburguesa amb el pa de color rosa. Una 

frase que s’ha anat repetint: “mola fer plastilina”. Aquesta activitat ha servit per treballar la concentració total. Han 

estat molt atentes i atent i han gaudit molt.   

 

Després de la sessió 8: 

 

L’última sessió programada pel dissabte dia 20 de juny a les 11.30 es va desenvolupar amb total normalitat. Aquesta 

sessió es va fer de forma presencial a un parc de la ciutat de Mataró. Els nens i les nenes estaven molt emocionats 

i emocionades i van manifestar que sentien alegria i que estaven molt contents i contentes de poder-nos conèixer 

en persona. Primer de tot vam fer la roda d’emocions  on van aparèixer aquestes emocions mencionades 

anteriorment. Després vam explicar el conte El Pirata de les Estrelles. Els va agradar molt ja que parla de l’amistat 

i de l’empatia. Després els vaig entregar unes papallones fetes de papiroflèxia amb un missatge d’agraïment i 

després ja ho sabien que els havia portat una mica de pica-pica. No vaig programar cap activitat dirigida perquè vaig 

voler aprofitar l’entorn per a que es moguessin i juguessin lliurement. Va anar tot molt bé.  
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El conte conjunt 

 

Un dia d’excursió 

 

Hi havia una vegada dues nenes i dos nens que es deien Lucia, Laia, Toni i Roger que van anar d’excursió a la 

muntanya.  

No hi van anar sols i soles, els acompanyaven 16 nens i nenes i 4 educadores.  

Es van haver de llevar molt d’hora, es van dutxar i van sortir del centre per  agafar l’autobús que els va deixar prop 

de la Roca del Vallès.  

Feia un dia fantàstic, sol, caloreta...  

Van començar a caminar i de cop i volta es van adonar que s’havien separat del grup... la Lucia, en Toni, la Laia i 

en Roger van sentir una mica de por, però van seguir caminant. En Roger anava dient: - hauríem de tornar que no 

tenim ni aigua, ni menjar... la resta van decidir que seguirien el camí! Havien esperat molts dies aquesta excursió! 

Caminant caminant, van veure unes pedres una mica curioses, s’hi van acostar i van veure que tenien forma 

d’elefant... Quina curiositat per saber què hi deu fer aquest elefant aquí en mig! 

Ara que ho recordo, va dir la Laia, ens van dir que aniríem al Bosc Màgic, no us en recordeu?  

Sí! Ara que ho dius sí que ens ho van dir!! 

Deu ser màgic per això! 

Que xulo! Ens hi enfilem? 

Van enfilar-s’hi i van estar jugant a cavallers i cavalleres una bona estona.  

De sobte, la Lucia va dir:  

- Us en recordeu aquell dia que al pati vam fer una xeringada de colors? 

- I tant, va dir en Toni! 

- No creieu que en podríem tornar a fer una? Va dir la Lucia. 

- És molt bona idea, però per això haurem de trobar la resta del grup va dir en Roger.  

Gal·la, Gemma, Carlota, Magda... Cridaven els nens i les nenes...  

Gal·la, Gemma, Carlota, Magda... 

Ni rastre. Van intentar desfer el camí que havien fet per arribar a l’elefant i sense saber com, van veure algú de lluny. 

Van córrer i córrer. Per fi! Magdaaaaa som nosaltres!  

- On ereu? Portem molta estona buscant-vos! Esteu bé? 

- Sí, van respondre alhora.  

- Mireu, estem al camp d’aquí davant que us hem preparat uns jocs i una sorpresa de pedra.  

- Una sorpresa de pedra? Va dir en Toni. 

- La Laia, la Lucia i en Roger es van posar a riure.  
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Van anar al camp amb la resta i van passar-se el matí jugant. Més tard, els van dir que enmig del bosc hi havia 

amagades coses que no s’esperen. Els nostres amics i amigues no van dir res per a que fos una sorpresa per la 

resta.  

Van fer la volta i efectivament van trobar l’elefant. Va ser molt divertit veure les cares dels altres nens i nenes que 

van viure aquella experiència amb molta emoció, sorpresa, alegria i satisfacció. 

Al migdia vam dinar i ens van deixar estona lliure que van aprofitar per jugar a futbol, parlar, fer polseres...  

Cap a les 17, van haver de recollir per tornar cap a casa. Quan van arribar, els van fer entrar de cap a la dutxa, 

doncs havien gaudit tant i tant... que no se sabia de quin color era la roba que portaven... 

Abans de sopar, van jugar al Got Talent, que és un concurs de ballar, cantar, fer malabars...  

Aquell dia havia estat tant ple d’aventures que quan se’n van voler adonar, estaven roncant amb un somriure d’orella 

a orella. 

 

Conte contat, ja s’ha acabat! 

 

Juny del 2020 A, B, R i L 
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5.3. Annex 3 - Transcripció de les entrevistes 

 

La setmana del 20 de març he realitzat algunes entrevistes a educadores de CRAES. Com que estem en 

confinament ho he realitzat a través de videotrucades, missatges de veu, per escrit… el que la persona entrevistada 

ha preferit en cada cas.  

A totes les persones els he fet aquestes preguntes:  

 

1. Quines són les emocions que predominen als CRAES? (Positives, negatives…) 

2. Com ho acostumeu a gestionar? 

3. Les educadores i educadors teniu eines per treballar-les/gestionar-les? 

4. Creus que a la universitat s’hauria d’incloure una assignatura relacionada amb aquest tema? 

5. Tens algun comentari o proposta? 

 

Entrevista a l’Annabel el 21 de març del 2020. 

 

Quines són les emocions que predominen als CRAES? (Positives, negatives…): Les emocions positives que 

s’acostumen a trobar als CRAES són l’alegria, l’entusiasme, es diverteixen amb moltes coses, descobreixen el plaer 

amb les relacions. Molta gratitud amb la resta de persones. L’amor, valoren l’afecte, l’acceptació, sentir-se estimades 

per les professionals. Senten molta empatia entre iguals, confiança, enamorament… Es respecten moltíssim entre 

elles (persones). Les emocions negatives que ens acostumem a trobar són l’ansietat, l’angoixa, la desesperació de 

no entendre res, inquietuds no resoltes, estrés, nervis… Ira, ràbia, odi… s’indignen amb qualsevol cosa que pugui 

passar o qualsevol canvi de la seva vida (es nota molt quan venen les famílies i quan no). Senten molta tristesa, 

decepció, molta inseguretat per moltes coses i això fa que s’acabin posant una barrera de protecció.  

Com ho acostumeu a gestionar? Les professionals ho gestionem com podem. Segons les pròpies vivències i 

experiències. Entenent la situació de cada infant actuem d’una forma o d’una altra. Algunes vegades t’ho emportes 

a casa i penses com pots millorar la teva intervenció, com pots ajudar…  

Les educadores i educadors teniu eines per treballar-les/gestionar-les? 

No hi ha formació a la universitat a no ser que individualment hagis volgut fer-ho. Tenim la formació relacionada amb 

les pròpies vivències i com tu les puguis gestionar dons les vas treballant.  

Creus que a la universitat s’hauria d’incloure una assignatura relacionada amb aquest tema? Clarament, sí. 

Ens haurien de facilitar estratègies per poder solventar-les tant a nivell personal com professional.  

 

 

Entrevista a la Silvia el 21 de març del 2020. 

 

Quines són les emocions que predominen als CRAES? (Positives, negatives…): Acostumen a estar molt 

diversificades. Podriem dir que hi predominen un 50% de positives i un 50% de negatives. Es dibuixa un sentiment 



 

56 

ambivalent entre estar a un centre i a la família. Podriem reconèixer les emocions segons el cicle de vida dins el 

centre. Quan arriben, la gran majoria de casos mostren molta tristesa; més endavant surt la ràbia de la situació que 

viuen… El dia a dia amb la resta de companyes i companys apareix l’alegria… pocs moments de calma i tranquil·litat. 

Molts infants senten el centre com a casa seva i per tant et diuen que se senten estimats.  

Com ho acostumeu a gestionar? Individualment i col·lectivament. Però creant un vincle i amb amor és la millor 

eina.  

Les educadores i educadors teniu eines per treballar-les/gestionar-les? Sí que tenim formació però com totes 

les professions, és bo seguir-se formant; sobretot en metodologies i estratègies.  

Creus que a la universitat s’hauria d’incloure una matèria relacionada amb aquest tema? Crec que no cal. 

Crec que és el tema de moda i que les emocions des de l’Educació Social s’han tingut sempre en compte i s’han 

treballat.  

 

 

 

 

 


