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1. Introducció 

 Des de ben petita recordo que jugava a ser professora, col·locava unes 

cadires a una sala que hi havia a casa i amb una petita pissarra de joguina 

organitzava una aula i feia classe, llavors encara no sabia llegir ni escriure. Els 

meus professors sempre em deien que jo era com una formigueta, treballava 

mica en mica i arribava als objectius, així que era la típica alumna a qui 

emparellaven amb algun alumne amb dificultats perquè l’ajudés, cosa que em 

resultava molt gratificant. Crec que ser professora és més que una feina, un és 

professor i no treballa de professor, al menys de la manera que jo entenc la 

meva vida i la meva feina. 

 La meva formació universitària és científica, sempre m’han resultat més 

atractius els conceptes més abstractes, em representaven un repte major, per 

això vaig estudiar Ciències Químiques i posteriorment Ciències Ambientals. 

Des que estudiava a l’Institut he fet classes de repàs i en acabar els estudis, 

després de treballar un temps del que sorgís vaig començar a fer classe a 

l’ensenyament públic a diferents Instituts de Barcelona. 

 Treballar a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni va marcar un abans i 

un després en com veia i com feia la meva feina, allà vaig tenir el privilegi de 

ser companya de professionals amb una manera de fer i ser excepcional, com 

ara la Teresa Borotau, actual directora del centre i l’Anna Cubero, que a més 

de companyes esdevingueren amigues. L’alumnat d’aquest centre és 

majoritàriament de risc social, de manera que vaig veure que hi ha alguna cosa 

més que els àtoms a la classe de Ciències, és dir hem de cuidar també la part 

emocional dels nostres alumnes. Vaig tenir clar que calia ampliar la meva 

formació perquè anava molt coixa en certs aspectes i per interès personal i 

professional vaig planificar realitzar estudis en l’àrea de Pedagogia. 

 Aquests dos darrers cursos escolars he treballat a l’Institut Reguissol de 

Santa Maria de Palautordera, els mateixos alumnes em comentaven que jo sóc 
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una professora diferent, que jo parlo amb ells d’una altra manera, tenen la 

sensació que realment me’ls escolto i realment és així, cada classe i cada 

alumne són importants, és clar que se'ls han de transmetre uns continguts a 

cada matèria, ara, també és bàsic el benestar de l’alumne tant al centre com a 

la seva vida personal. Aquesta visió sovint és poc compatible amb professorat 

de caire molt autoritarista, que no pas autoritari. 

 El curs passat vaig tenir una de les experiències més maques a la meva 

carrera professional sent tutora d’un grup de segon d’ESO, vaig comprovar 

personalment l’anomenat efecte Pigmalió, des del primer dia, sense saber 

realment si era cert o no vaig tractar i treballar amb els meus alumnes de tutoria 

com si fossin el millor grup del nivell, a final de curs la realitat va ser que van 

ser el millor grup del nivell. Tant els alumnes, com les famílies, com jo vam 

quedar molt satisfets. També especialment una alumna, l’Alba em va resultar 

molt inspiradora, ja que sempre havia estat especialment conflictiva i vam 

aconseguir coses positives, tant a nivell acadèmic com personal. L’Alba té un 

trastorn i un problema d’autoestima, cada dia li podries dir n coses mal fetes 

que ha fet, així com també un parell de coses ben fetes. Potser no està molt 

ben vist, però em vaig concentrar en el parell de coses ben fetes de cada dia, 

ella es va començar a sentir una mica millor al centre i va fer esforços i va 

treballar per millorar la seva actitud, la veritat que tot i que no va acabar el curs 

sent una alumna model va fer una evolució molt positiva. 

 A petició de la direcció del centre aquest curs m’he encarregat d’una 

altra tutoria, he sentit que abandonava una mica als meus antics alumnes, així 

que una manera de tornar el que ells em van donar ha estat fer uns tallers 

d’Educació Emocional on hem treballat l’autoestima. 

 Paral·lelament a la meva feina he anat completant la meva formació amb 

diferents cursets d’Educació Emocional i Art-teràpia. Vull esmentar el curs del 

Justino Portillo “Un viatge a través de les emocions” on mitjançant l’Art-teràpia 

et permet connectar amb la teva part més emocional. Tot plegat i de manera 
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molt natural m’ha anat portant a la necessitat de formar-me en Educació 

Emocional de manera més rigorosa amb aquest Màster. 

 L’elecció del tema sempre l’he tingut bastant clara, tot i que m’hagués 

agradat treballar més profundament l’autoestima de la dona adolescent. Tema 

que queda com a projecte futur. El tema de l’autoestima és un tema que em 

van inspirar els meus propis alumnes, l’adolescència és una etapa dura, tot i 

que també és maca i es viuen moments inoblidables. Sobretot la majoria de 

dones durant l’adolescència ens omplim la ment de complexos. Recordo anar 

de colònies amb els meus alumnes i que totes les nenes de la classe portessin 

un banyador de noi, unes bermudes a sobre del biquini, mostra de la no 

acceptació del propi cos i també mostra d’un cert patiment i d’una inseguretat 

en un mateix. 

 També treballant l’autoestima es treballa l’origen dels conflictes, que és 

un tema que ens preocupa especialment al professorat 

 Personalment també he volgut aprofundir i aprendre de les meves 

pròpies emocions, fer un treball d’autoconeixement. Ser més conscient de mi 

mateixa, dels meus sentiments i emocions, del que projecto cap als altres i 

aprendre que les coses i situacions externes a nosaltres tenen un origen en 

nosaltres mateixos, en el nostre interior. El tema de l’autoestima dóna molt per 

treballar personalment i m’ha permès descobrir-me i marcar un abans i un 

després, aquest curs i el treball tant teòric com pràctic han estat un punt 

d’inflexió a la meva vida. 
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2. Fonaments teòrics 

2.1 Teories de les emocions 

 Les teories de les emocions han anat evolucionant al llarg de la història, 

sobretot al segle XX, que podem considerar el segle de les emocions. Es 

poden distingir dos grans blocs, de tradició filosòfica i de tradició literària, com a 

antecessores de les teories de les emocions. 

 Pel que fa a les teories de les emocions pròpiament dites, les grans 

tradicions al seu estudi han estat: 

 Evolucionista, iniciada per Darwin, de la que se'n deriva la tradició 

biològica. 

 Psicofisiològica, iniciada per William James. 

 Neurològica, iniciada per Cannon. 

 Psicodinàmica, iniciada per Freud. 

 Conductisme. 

 Enfocaments cognitius. 

 Construccionisme social. 

 La investigació científica sobre les emocions ha generat dos grans 

corrents de teories; perifèriques i centrals. Aquestes teories contraposen dos 

models diferents, el de James-Lange i el de Cannon- Bard. 

 L'enfocament biològic es centra en el funcionalisme emocional. Les 

teories evolucionistes en canvi destaquen el paper adaptatiu de les emocions i 

estudien a fons d'expressió facial. Tant l'expressió facial emocional com la 

interpretació de les emocions dels altres són fonamentals per a la 

supervivència al llarg de la filogènesi. 
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 Les teories perifèriques també s'anomenen teories psicofisiològiques 

perquè es centren en els processos fisiològics. En aquestes teories és bàsic el 

concepte d'arousal o activació vegetativa. Les teories centrals o teories 

neurològiques en canvi, es centren en els processos mentals del sistema 

nerviós central (SNC) 

 James i Cannon van intentar unificar aquestes dues teories mitjançant 

els plantejaments cognitius, reconeixen la importància dels processos 

fisiològics i del SNC, però a més es centren en aspectes subjectius, on destaca 

el concepte d'avaluació cognitiva, appraisal. 

 La reacció emocional ve determinada per la situació que viu el subjecte, 

de manera que una mateixa situació pot generar emocions diferents en 

persones diferents, fins i tot en moments diferents a la mateixa persona. Tal 

com deia Kant les coses no són com són, són com som. 

 També és important el concepte d'especificitat emocional, és dir, una 

situació determinada provoca reaccions emocionals que tenen algunes 

característiques bàsiques constants independentment de les diferències 

individuals. 

 La interpretació de la situació que fa el subjecte en funció de una sèrie 

de variables com personalitat, experiència, estat d'humor... constitueix una 

mediació entre estímul i resposta. L'Educació emocional constitueix la 

intervenció sobre aquest fenomen per modificar-lo. Això té una implicació 

psicopedagògica que se'n deriva de les teories de les emocions. 

 El construccionisme social posa èmfasi en la importància de la cultura 

sobre les reaccions emocionals, especialment en la valoració i l'expressió 

emocional. 

 Originalment es parla de tradició filosòfica i literària com a les 

antecessores de les teories de les emocions 
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2.2 Emocions i estats afectius 

 La paraula emoció procedeix del llatí movere (moure), amb el prefix e, 

que pot significar moure cap enfora, treure fora de nosaltres mateixos (ex-

movere). Això suggereix que la tendència a actuar està present a cada emoció. 

Resulta curiós que la paraula motivació té la mateixa arrel llatina. Hi ha moltes 

definicions d'emoció, però es pot consensuar que emoció és: 

Un estat complex de l'organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació 

que predisposa a una resposta organitzada. Les emocions es generen 

habitualment com a resposta a un esdeveniment extern o intern. 

Quan es produeix una emoció normalment es segueix el següent procés: 

1. Una persona de manera conscient o inconscient, avalua un esdeveniment 

com a rellevant respecte a un objectiu personal que es valora com a important. 

L'emoció és positiva quan l'esdeveniment representa un avenç cap a l'objectiu i 

negativa quan representa un obstacle. 

2. L'emoció predisposa a actuar. De vegades de manera urgent. Aquest és la 

raó de la relació entre emoció i motivació. 

3. La vivència d'una emoció sol anar acompanyada de reaccions involuntàries 

(canvis fisiològics) i voluntàries (expressions facials i verbals, comportaments, 

accions). 
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Model d'emoció tret de Bisquerra, Rafael Psicopedagogia de las emociones. 

 Hi ha tres nivells en els quals es manifesta una emoció: neurofisiològic, 

conductual i cognitiu. 

 La manifestació neurofisiològica de les emocions es dona a les 

respostes involuntàries: taquicàrdia, sudoració, neurotransmissors, secrecions 

hormonals, respiració, pressió sanguínia... 

 El component comportamental consisteix a les expressions facials (on es 

combinen 23 músculs); to de veu, volum, ritme, moviments del cos... Aquesta 

component es pot dissimular. 

 El nivell cognitiu és la vivència subjectiva de l'emoció, que coincideix 

amb el que anomenem sentiment. Permet etiquetar una emoció, en funció del 

domini del llenguatge. 

 Tradicionalment es distingeix entre emoció aguda, caracteritzada per la 

brevetat i estat d'humor, que ocupa un període més llarg de temps, però no 

arriba a ser un tret de la personalitat. 

 

 

 

Esdeveniment Valoració 

Neurofisiològica 

Comportamental 

Cognitiva 

Predisposició 

a l'acció 
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Es pot establir un espectre dels fenòmens afectius segons Rafel 

Bisquerra: 

 

 

 

 

 

 L'estat emocional és una reacció transitòria, es tracta d'un estat 

passatger. D'altra banda el tret emocional es refereix a una característica de la 

persona com una predisposició a reaccionar i comportar-se de determinada 

manera. Tal com diu el Rafel Bisquerra a la seva obra Educació Emocional i 

Benestar, estats i trets emocionals són les dues cares d'una mateixa moneda; 

mentre que els estats són provocats per un context específic, els trets 

influeixen en la provocació. 

2.3 Educació emocional i competències emocionals 

 Segons Rafel Bisquerra l'educació emocional es defineix com el procés 

educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les 

competències emocionals com a element essencial del desenvolupament 

humà, amb l'objecte de capacitar-lo per a la vida i amb la finalitat d'augmentar 

el benestar personal i social. 

 L'objectiu de l'educació emocional és el desenvolupament integral de la 

persona, preparar-la per viure, que la persona adquireixi competències 

emocionals. Aquestes competències es basen en la intel·ligència emocional, 

però es basen en un marc teòric més ampli. Segons Bisquerra una 

competència és la capacitat per mobilitzar adequadament un conjunt de 

Emocions 

Estats d'humor 

Desordres emocionals 

Trets de personalitat 

Segons Minuts Hores Dies Setmanes Mesos Anys Cicle vital 
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coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per a realitzar 

activitats diverses amb un cert nivell de qualitat i eficàcia. 

 En aquest treball s'ha seguit el model de competències emocionals, 

segons Bisquerra les competències emocionals són el conjunt de 

coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per tal de prendre 

consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens 

emocionals. 

Les competències es poden estructurar en cinc grans blocs tal com 

mostrem gràficament al pentàgon de competències emocionals: 
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Habilitats de vida 

i benestar 
Consciència emocional 

Competència social 

Autonomia 

emocional 
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 La consciència emocional és la capacitat per prendre consciència de les 

pròpies emocions i de les emocions dels altres, incloent l'habilitat per captar el 

clima emocional d'un context determinat. 

 La regulació emocional és la capacitat per gestionar les emocions de 

manera apropiada. Té en compte la presa de consciència de la relació entre 

emoció, cognició i comportament; tenir bones estratègies d'afrontament; 

capacitat per autogenerar-se emocions positives... 

 La competència social és la capacitat per a mantenir bones relacions 

amb altres persones. Implica dominar les habilitats socials bàsiques, capacitat 

per a la comunicació efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat... 

 Les competències de vida i benestar són la capacitat per adoptar 

comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els 

reptes diaris de la vida. Les competències per a la vida permeten organitzar la 

nostra vida de manera sana i equilibrada, facilitant-nos experiències de 

satisfacció i benestar. 

 La competència que més volem treballar en el nostre cas és l'autonomia 

emocional. Entenem l'autonomia emocional com un ampli concepte que inclou 

un conjunt de característiques i elements relacionats amb l'autogestió personal, 

entre les que es troba l'autoestima, una actitud positiva davant la vida, 

responsabilitat, capacitat per analitzar críticament les normes socials, capacitat 

per buscar ajuda i recursos i autoeficàcia emocional. 
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2.4 Justificació de l'educació emocional al currículum 

L’Informe Delors (Comissió Internacional per a l’Educació del segle XXI. 

UNESCO) assenyalava quatre pilars per a l’educació del segle XXI: 

 Aprendre a conèixer, 

 Aprendre a fer 

 Aprendre a conviure 

 Aprendre a ser. 

 Segons Meritxell Obiols (2005) els dos primers fan referència a 

l’educació intel·lectual, coneixements i procediments, ciència i tecnologia, 

respectivament; mentre que els dos últims tenen a veure amb les actituds, amb 

la formació humanística. L’informe considera que l’escola s’ha dedicat sempre 

al primer; ara atén més el segon, però els altres dos reben una atenció molt 

minsa. L’educació emocional pot afavorir el desenvolupament d’aquests quatre 

pilars de l’educació ja que tots tenen a veure amb les dimensions emocionals, 

però especialment dos, aprendre a conviure i aprendre a ser, ens situen 

plenament en la necessitat de l’educació de les emocions. 

2.5 Autoconcepte i autoestima 

 L'objectiu específic d'aquest treball ha estat potenciar i millorar 

l'autoestima dels alumnes. Quan hem vist les competències emocionals, 

l'autoestima queda englobada dintre de l'autonomia emocional. 

 Una definició senzilla d'autoestima és autoestima és com ens veiem i si 

ens agrada o no el que veiem. 
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 Habitualment en psicologia es distingeixen tres dimensions de 

l'autoconcepte1: 

 Dimensió cognitiva: està constituïda per tot un conjunt d'esquemes 

mentals de la persona en funció dels quals aquesta gestiona tota la 

informació que es refereix a ella mateixa. 

 Dimensió afectiva o avaluativa: correspon a l'autoestima. 

 Dimensió conductual: està constituïda per les conductes dirigides a 

l'autoafirmació o a la cerca de reconeixement per part d'un mateix o dels 

demés. 

 L'autoconcepte té a veure amb les descripcions abstractes que una 

persona fa d'ella mateixa. Aquestes autodescripcions poden ser diferents de 

l'autoestima perquè no impliquen un judici de valor. L'autoestima en canvi 

inclou aquest judici, aquesta valoració, expressa el concepte que la persona té 

d'ella mateixa, segons les seves qualitats subjectivables i valoratives. 

 Podem concloure que el concepte d'autoestima és la conclusió final del 

procés d'avaluació que fa una persona d'ella mateixa, representa la 

l'autosatisfacció personal , l'eficàcia del seu propi funcionament i una actitud 

avaluativa d'aprovació. 

 A la pràctica la distinció entre autoconcepte i autoestima no és clara, 

alguns autors pensen que és difícil diferenciar entre afirmacions descriptives i 

avaluatives que una persona fa sobre sí mateixa perquè estan relacionades 

amb aspectes del “jo” que és difícil separar. Habitualment en l'àmbit educatiu 

                                                           
1 Oñate, M. El autoconcepto. Formación, medida e implicaciones en la personalidad. 1989 

Alcántara, J.A. Cómo educar la autoestima. 1990 

Villa, A i Auzmendi, E. Medición del autoconcepto en la edad infantil. 1992 
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s'utilitza el terme autoestima i en contextos menys aplicats s'utilitza el terme 

autoconcepte. 

 L'autoestima també pot dotar-se de certa estructura multidimensional, 

aquestes dimensions correspondrien a la valoració de l'autoconcepte en els 

diferents àmbits o contextos de la nostra vida; com ara el familiar, l'acadèmic, el 

físic, l'intel·lectual... de manera que un nen podria tenir un bon autoconcepte en 

l'àmbit familiar, però no en l'acadèmic. Com a conseqüència d'això  hi ha la 

necessitat de potenciar les diferents dimensions de l'autoestima, en les 

activitats que es proposen en aquest treball es poden treballar l'àmbit 

acadèmic, el personal, el social i el familiar. 

 L'àmbit escolar representa una continuació en el desenvolupament de 

l'autoconcepte i l'autoestima de l'individu, que s'ha començat a formar en l'àmbit 

familiar. La imatge que el nen ha començat a crear de sí mateix en l'àmbit 

familiar continuarà modelant-se a l'escola mitjançant les interaccions amb els 

professors i els seus companys, són importants les experiències d'èxit o fracàs 

acadèmic. 

 Existeix una correlació entre rendiment escolar i autoconcepte acadèmic; 

l'èxit acadèmic manté o millora l'autoestima acadèmica i l'autoestima 

acadèmica motiva i influeix en el rendiment acadèmic. El concepte que el nen 

té de les seves capacitats escolars també influeix en l'èxit acadèmic. Aquesta 

percepció té el seu origen en la informació del nen sobre sí mateix, així com la 

que rep de professors i pares. També és un factor influent el context de l'aula, 

ja que el nen avalua el seu rendiment comparant-lo amb el dels seus 

companys. 

 L'autoestima té implicacions a més de a nivell de rendiment escolar, a 

nivell d'equilibri social, de benestar i de salut. 
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 Els professors i els companys de l'aula són significatius alhora d'aportar 

informació sobre la identitat del nen, són el mirall on el nen veu reflectida una 

imatge de sí mateix. 

 

 

 

 

Foto realitzada amb un dels grups al moment de la finalització del taller. 
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3. Descripció del programa. 

3.1. Anàlisi del context 

 El centre al que fa referència aquest treball està situat a un petit poble de 

la falda del Montseny, lloc on treballo i on he viscut. L’alumnat és 

catalanoparlant majoritàriament, provenen d’uns centres de primària localitzats 

en municipis propers i amb els que hi ha un eficient traspàs de la informació en 

iniciar el primer curs de l’E.S.O. Pel que fa a l’alumnat nouvingut, el centre els 

proporciona un auxiliar de conversa entre el professorat i mesures especials pel 

que fa a l’avaluació, tenen el suport de l’aula d’acollida, ja que el centre és un 

centre acollidor. Hi ha un baix percentatge d’immigració, majoritàriament es 

concentra als primers cursos de l’E.S.O, també estudien al centre un petit 

percentatge d’alumnes provinents d’un centre d’acollida de menors proper. En 

trets generals no hi ha absentisme ni greus problemes disciplinaris, és un 

centre tranquil en una zona rural. El centre té diferents instal·lacions com ara 

amb biblioteca, bar-menjador, laboratoris de física, química i ciències naturals, 

aula de visual i plàstica, dos tallers de tecnologia, aula d’audiovisuals, de 

música i dues aules d’informàtica. Els alumnes del centre en general són molt 

participatius pel que fa a activitats culturals i esportives municipals la majoria 

d’ells formen part o bé de l’equip d’handbol o futbol. L’I.E.S. és una institució 

molt integrada en la vida municipal. 

 L'alumnat diana a qui van dirigides les activitats és el de tercer d'ESO, 

amb una edat mínima de 13-14 anys (hi ha bastants repetidors) el nivell està 

estructurat en tres grups d'uns 26 alumnes i un grup d'aula taller de 5 alumnes. 

Es tracta d'una promoció d'alumnes que tradicionalment al centre ha estat 

classificada de dolenta i què vaig conèixer com a professora l'any passat, 

també vaig fer de tutora d'un dels grups i això em va permetre conèixer els 

alumnes més a fons i també les famílies. 
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3.1.1. Necessitats identificades 

 Les necessitats identificades a l'alumnat diana tant per experiència 

pròpia com per demandes dels companys i les famílies són: 

 Conflictivitat de l'alumnat. Mal clima a l'aula. Freqüents expulsions de 

classe. 

 Manca d'interès i motivació. 

 Poca capacitat d'expressar els sentiments. 

 Baixa autoestima. Desconeixement dels punts forts i febles de cadascú. 

 Baix rendiment acadèmic. 

 Pèrdua de valors com l'esforç, el respecte, la solidaritat, la 

responsabilitat i la convivència. 

 Manca de la concentració. 

 També s'utilitza el qüestionari QDE-SEC (Qüestionari de 

Desenvolupament Emocional per Educació Secundària) elaborat pel GROP 

(Grup de Recerca i Orientació Psicopedagògica de la UB). Aquesta eina 

permetrà conèixer les necessitats dels alumnes en funció de les seves 

competències emocionals, les cinc competències emocionals a la vegada es 

poden subdividir en components més concrets d’acord amb el següent taula: 
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COMPETÈNCIA  

EMOCIONAL  

 

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL  

Presa de consciència de les pròpies emocions 

Donar nom a les pròpies emocions  

Comprensió de les emocions dels altres  

REGULACIÓ EMOCIONAL 

Prendre consciència de la interacció entre emoció, 

cognició i comportament  

Expressió emocional  

Capacitat per a la regulació emocional  

Habilitats d'afrontament  

Competència per a autogenerar emocions positives 

AUTONOMIA PERSONAL  

Autoestima  

Automotivació  

Actitud positiva  

Responsabilitat  

Autoeficàcia emocional  

Anàlisi crític de normes socials  

Resiliència per afrontar situacions adverses  

COMPETÈNCIA SOCIAL  

Dominar les habilitats socials bàsiques  

Respecte pels altres  

Comunicació receptiva  

Comunicació expressiva  

Compartir emocions  

Comportament prosocial i cooperació  

Assertivitat  

Prevenció i solució de conflictes  

Capacitat de gestionar situacions emocionals  

COMPETÈNCIES PER A LA VIDA I EL 

BENESTAR 

Fixar objectius adaptatius  

Buscar ajuda i recursos  

Ciutadania activa, cívica, responsable, crítica i 

compromesa  

Benestar subjectiu  

Fluir  
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Resultats del QDE-SEC 

 A continuació, presentem els resultats pels diferents grup classe  

 En la taula de resultats obtindreu les puntuacions promitjades que 

corresponen a les respostes donades al qüestionari per a cadascuna 

d’aquestes 5 dimensions i en el total de la prova. Les puntuacions sempre 

oscil·len entre 0 i 10, sent 0 mancança absoluta de competència en la dimensió 

i 10 domini absolut. Així doncs les puntuacions més altes són indicadores de 

major domini i les baixes indicadores de menor domini.  

 Per exemple una puntuació 6’2 a TOTAL QDE PROMITJAT significa que 

la persona disposa en aquest moment d’un nivell de desenvolupament de 

competència emocional 6’2 en una escala que va de 0 a 10 per tant està una 

mica per sobre d’un domini bàsic. Això cal interpretar-ho com a que té un 

potencial de millora o desenvolupament de 3’8 punts.  

 En aquest cas cada estudiant es compara amb si mateix, no amb una 

població de referència.  

 És interessant valorar quina de les dimensions és la més feble per 

cadascú i així poder ajudar-lo a prendre consciència de les dimensions que 

requereixen més atenció de cara a poder millorar-les o desenvolupar-les.  

 En el cas de grups classe convé valorar les puntuacions promig del grup 

en cadascuna de les cinc dimensions ja que això pot orientar quins són els 

aspectes prioritaris a tenir en compte en el disseny d’un programa d’educació 

emocional adaptat a les seves necessitats. 
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 Puntuacions mitjanes de tots els estudiants de 3r A, B i C. 

 

 N2 Mínim Màxim Mitjana Desv. Típica 

CONSCIÈNCIA 62 3,67 10 7,0941 1,25364 

REGULACIÓ 62 1,63 8,75 4,9556 1,41151 

COMP. SOCIAL 62 1,29 8,57 5,1544 1,53934 

AUTONOMIA 62 1,57 9,86 5,6452 1,48253 

COMP. VIDA 62 2,57 9,14 6,2235 1,52082 

TOTAL QDEA 62 3,11 8,34 5,75 1,02130 

 

 Puntuacions mitjanes de 3r A 

 

 N Mínim Màxim Mitjana Desv. Típica 

CONSCIÈNCIA 24 4,33 10 7,1458 1,34084 

REGULACIÓ 24 3,13 7,38 5,0000 1,09035 

COMP. SOCIAL 24 2,14 8,57 5,0179 1,48719 

AUTONOMIA 24 3,29 9,86 5,8631 1,44860 

COMP. VIDA 24 2,86 8,29 6,2440 1,46505 

TOTAL QDEA 24 4,31 8,34 5,7929 0,95979 

 

                                                           
2
 N és el nombre d’individus que es tenen en compte a l’estadística, és dir el nombre d’alumnes que 

s’estudien. 
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 Puntuacions mitjanes de 3r B 

 

 N Mínim Màxim Mitjana Desv. Típica 

CONSCIÈNCIA 18 5,33 8,83 7,0556 1,00000 

REGULACIÓ 18 1,63 8,5 4,4167 1,41811 

COMP. SOCIAL 18 1,29 7,86 5,0000 1,94214 

AUTONOMIA 18 1,57 8,86 5,4603 1,65482 

COMP. VIDA 18 3,57 9,14 6,4286 1,29733 

TOTAL QDEA 18 3,11 8,09 5,5968 1,09061 

 

 

 

 Puntuacions mitjanes de 3r C 

 

 N Mínim Màxim Mitjana Desv. Típica 

CONCIÈNCIA 20 3,67 9,17 7,0667 1,40321 

REGULACIÓ 20 2,63 8,75 5,3875 1,63831 

COMP. SOCIAL 20 3,57 8,14 5,4571 1,18856 

AUTONOMIA 20 3 8 5,5500 1,40145 

COMP. VIDA 20 2,57 8,29 6,0143 1,79862 

TOTAL QDEA 20 4 8,06 5,8471 1,06535 
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 Les puntuacions més baixes a tots tres grups s'observen en regulació 

emocional, competència social i autonomia emocional. La competència en la 

que puntuen més alt és la de consciència emocional. 

 Tot i que les necessitats són moltes i variades està bé centrar-se en uns 

pocs punts. La necessitat que es treballa és per aconseguir un augment de 

l'autoestima, d'aquesta manera s'incideix en certa manera l'origen del 

descontent amb un mateix que pot ser causa de conflictivitat, per tant també és 

d'esperar una millora del clima a l'aula. Resulta bàsic en qualsevol treball 

d'educació emocional acompanyar les activitats d'un treball sobre la 

consciència emocional. Per tant les activitats que es duran a terme incidiran en 

aquestes dues competències; consciència emocional i autonomia emocional. 

3.2. Objectius generals de l'Educació Emocional 

 Tenir un millor coneixement de les pròpies emocions 

 Identificar les emocions dels demés 

 Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions 

 Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives 

 Desenvolupar l'habilitat per generar emocions positives 

 Desenvolupar una major competència emocional 

 Desenvolupar l'habilitat d'automotivar-se 

 Adoptar una actitud positiva davant la vida 

 Aprendre a fluir 
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3.3. Objectius del taller 

Els objectius generals del taller relacionats amb les necessitats detectades són: 

 Disminució de la conflictivitat i millora del clima a l'aula. Disminució de 

les expulsions. 

 Augmentar l'interès i motivació de l'alumnat. 

 Millorar la capacitat de l'alumnat per expressar els seus sentiments. 

 Potenciar l'autoestima. Que cada alumne conegui els seus punts forts i 

febles. 

 Millorar el rendiment acadèmic. 

 Augmentar la concentració de l'alumnat a l'aula. 

Els objectius més a llarg termini que persegueix aquest treball són: 

 Confeccionar material didàctic per un taller d'educació emocional. 

 Començar un treball al centre que ajudi a l'alumnat a prevenir i millorar 

l’educació emocional i la salut psicològica tant de professors com 

d’alumnes. 

 Donar una nova via de treball al repte que representa l'educació avui dia. 

 A més a més cada activitat presenta uns objectius molt específics i a un 

altre nivell de concreció tal com s'especifica en la descripció de les activitats a 

l'annex de material per al professorat. 
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3.4. Disseny del pla i metodologia de treball 

El treball s'ha dut a terme en format de taller de 4 hores. Durant dues 

setmanes consecutives els alumnes han realitzat un taller de dues hores 

setmanals. Prèviament se'ls havia explicat i informat que es realitzarien uns 

tallers d'educació emocional. Els alumnes amb anterioritat al taller van realitzar 

els qüestionaris QDE-SEC i la majoria de les famílies han donat el 

consentiment per a la realització de les activitats. 

És més recomanable realitzar aquest tipus d'activitats amb la major 

continuïtat possible, tot i que seria millor poder tenir més hores de taller, els 

alumnes surten de les seves classes ordinàries per a la realització del taller i 

l'acord arribat amb la direcció del centre va ser de 4 hores per grup. Els tallers 

es van dur a terme al llarg del segon trimestre. 

Encara que és aconsellable treballar amb grups d'unes 15 persones i a 

ser possible barrejar grups classe i grups d'amistats, per qüestions 

organitzatives tampoc ha estat possible. Així doncs han realitzat el taller els 

grups de tercer d'ESO A, B, C i l'aula taller. 

Pel que fa a la metodologia de treball per les activitats, s'han realitzat 

dues sessions. La primera servia una mica de diagnòstic de grup, per veure 

com funcionava el grup en aquest tipus d'activitats i la segona sessió pel cas de 

l'aula taller, donat que eren un nombre molt petit d'alumnes i a més molt apàtics 

es va variar una mica. Per tant tenim dos models de sessions l'A (pels tres 

grups classe A, B i C) i el model de sessions B (pel grup de l'aula taller). 

L'espai emprat ha estat la biblioteca del centre, ja que es tracta d'una 

aula molt gran, amb taules grans per treballar en grup en cas que sigui 

necessari i ordinador amb projector per tal de projectar presentacions i escoltar 

música. La classe es disposa en forma d'U sense taules, només amb les 

cadires i la professora es situa al centre de la U de manera que es pugui tenir 

contacte visual amb els alumnes. 
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La tipologia de les activitats es detalla a l’annex, aquí es presenta una 

guia didàctica resumida en les taules a continuació. S’han utilitzat activitats de 

dinamització i relaxació, segons les necessitats del moment i del grup. Així 

mateix sempre ha estat convenient tenir activitats de reserva, algunes de les 

quals no s’han utilitzat, però igualment s’expliquen a l’apartat annex 

corresponent. 
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Model de sessions A – primera sessió 

Activitat Continguts Competència Emocional Material Temps 

Introducció teòrica Concepte d'emoció  
Tipus d'emocions 

Consciència emocional Power point 
Fitxa 

10' 

Dòmino emocional Vocabulari emocional Consciència emocional Power point 
Joc de dòmino 
Música 

20' 

Termòmetre 
emocional 

Consciència emocional Consciència emocional Power point 
Fitxa 
Pissarra 

15' 

Explicació teòrica Competències emocionals 
Autoestima 

Consciència emocional 
Autoestima 

Power point 10' 

Què sento quan 
m'emprenyo? 

Vocabulari emociona 
Consciència emocional  
Regulació emocional 

Consciència emocional 
Regulació emocional 
Competència social 

Power point 
Fitxa Pissarra 
Música 

30' 

La roda doble Autoestima Autoestima 
Competència social 

Power point  
Música 
Fitxa 

30' 

La capsa dels 
desitjos 

Competències emocionals 
Vocabulari emocional 
Autoestima 

Consciència emocional 
Autonomia emocional 

Capsa 10' 

Reflexió final Competències emocionals 
Vocabulari emocional 

Consciència emocional 
Regulació emocional 

Pissarra 5' 
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Model de sessions A – segona sessió 

Activitat Continguts Competència Emocional Material Temps 

Hola, com estàs? Introducció- repàs de la sessió anterior Consciència emocional Power point 
Fitxa 
Gomets 

15' 

Joc de cartes les 
frases incompletes 

Consciència emocional 
Autoestima 

Consciència emocional 
Autoestima 

Power point 
Cartes 
Música 

30' 

L'arbre Autoconcepte 
Autoestima 

Autoestima Power point 
Pissarra 
Fitxa 
Música 

20' 

Passadís Autoestima Autoestima 
Competència social 

Power point 
Música 

15' 

Pòster Autoestima Autoestima 
Competència social 

Power point 
Cartolina 
Post-its 
Música 

30' 

Reflexió final  Consciència emocional 
Regulació emocional 

 10' 
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Model de sessions B – primera sessió 

Activitat Continguts Competència Emocional Material Temps 

Introducció teòrica Concepte d'emoció 

Tipus d'emocions 

Consciència emocional Power point 

Fitxa 

5' 

Dòmino emocional Vocabulari emocional Consciència emocional Power point 

Joc de dòmino 

Música 

20' 

Termòmetre emocional Consciència emocional Consciència emocional Power point 

Fitxa 

Pissarra 

15' 

Explicació teòrica Competències emocionals 

Autoestima 

Consciència emocional 

Autoestima 

Power point 5' 

Què sento quan 

m'emprenyo? 

Vocabulari emocional 

Consciència emocional 

Regulació emocional 

Consciència emocional 

Regulació emocional 

Competència social 

Power point 

Fitxa 

Pissarra 

Música 

20' 

Qui és el responsable? Competències emocionals 

Autoestima 

Consciència emocional 

Autonomia emocional 

Habilitats de vida i benestar 

Fitxa 40’ 

La capsa dels desitjos Competències emocionals 

Vocabulari emocional 

Autoestima 

Consciència emocional 

Autonomia emocional 

Capsa 10' 

Reflexió final Competències emocionals 

Vocabulari emocional 

Consciència emocional 

Regulació emocional 

Pissarra 5' 
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Model de sessions B – segona sessió 

Activitat Continguts Competència Emocional Material Temps 

Hola, com estàs? Introducció- repàs de la sessió anterior Consciència emocional Power point 

Fitxa 

Gomets 

15' 

Joc de cartes les 
frases incompletes 

Consciència emocional 

Autoestima 

Consciència emocional 

Autoestima 

Power point 

Cartes 

Música 

30' 

Metes de futur Competències emocionals 

Autoestima 

Consciència emocional 

Autonomia emocional 

Fitxa 

Música 

50’ 

Transportar globus 
amb el cos 

Competències emocionals 

Autoestima 

Regulació emocional 

Autonomia emocional 

Globus 

Música 

15’ 

Reflexió final  Consciència emocional 

Regulació emocional 

 10' 
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A l’annex d’aquest treball podem trobar una descripció completa de 

cadascuna de les activitats, amb els objectius específics de cadascuna i les 

observacions posteriors a la pràctica. També podem trobar un annex amb 

materials que s’han elaborat per a la realització dels tallers. 

S’han dut a terme activitats de relaxació i dinamització si el grup i el 

moment ho han requerit, són especialment interessants les activitats de 

relaxació en moments com ara l’arribada després del pati o a la tarda, abans de 

començar la resta d’activitats programades. 



Autoestima't.      

Taller d'Educació Emocional per a la millora de l'autoestima dels alumnes d'E.S.O.    

Elena Laguna Romero   

 

31 

4. Avaluació 

 La valoració dels recursos utilitzats per a la realització d'aquest taller és 

molt positiva. L'espai utilitzat, l'aula de biblioteca és idònia per a aquest tipus 

d'activitats ja que permet la dinamització dels alumnes i l'aprofitament de l'espai 

en activitats com ara la roda doble o el passadís. Així mateix aquesta aula 

disposa de projector amb ordinador, cosa que permet la reproducció de música 

i la creació de diferents ambients segons interessi a cada activitat.. 

 Per a la valoració de l'assoliment dels objectius he fet una enquesta 

telemàtica al professorat utilitzant les aplicacions de www.surveymonkey.com 

 A continuació presento una mitjana orientativa dels resultats recollits en 

l'enquesta de valoració de l'alumnat de tercer d'ESO. 

1. Pel que fa a les incidències a l'aula, la variació del segon al tercer trimestre. 

Les incidències de comportament han disminuït. 

2. Pel que fa als resultats acadèmics, en el període del segon al tercer trimestre. 

Han millorat. 

3. Pel que fa a la comunicació professor@-alumn@, en el període del segon al tercer 

trimestre ha evolucionat cap a una millora. Hi estic. 

D'acord. 

4. La relació entre els alumnes del grup classe en el període del segon al tercer trimestre. 

Els alumnes del grup han semblat una mica més units. 

5. Pel que fa a la variació dels següents aspectes personals de l'alumnat en el període 

del segon al tercer trimestre. 

El seu nivell de maduresa ha augmentat una mica. 

El seu benestar no ha variat. 

 

http://www.surveymonkey.com/
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 L'avaluació de l'aconseguiment dels objectius és força positiva, ja que 

s'han aconseguit els objectius de millora del clima a l'aula, millora del rendiment 

escolar, disminució de la conflictivitat i de les expulsions. Aquests objectius que 

són a més curt termini sí que s'han aconseguit i la retroacció per part del 

professorat ha estat positiva. Pel que fa als objectius més a llarg termini com 

ara potenciar l'autoestima i millorar la capacitat d'expressar els sentiments de 

l'alumnat, aquests haurien de ser treballats amb activitats d’educació emocional 

més a llarg termini durant tots els cursos. 

 Com a proposta de millora i per tal de tenir èxit alhora d'aconseguir més 

objectius canviaria el format de realització de les activitats, enlloc de realitzar-

les en format taller intensiu, les realitzaria en format programa extensiu. Per tal 

de dur a terme les activitats en aquest format es podria organitzar en un crèdit 

variable o ser una constant a la tutoria de grup. 

 Un altre punt que seria millorable és la qüestió dels alumnes de l'aula 

taller, aquests alumnes formen part d'un grup molt poc nombrós, amb molta 

apatia, desmotivats i amb molt absentisme. Amb aquest tipus de grup és més 

positiu fer un treball més continuat, una atenció més individualitzada i extensiva 

al llarg de tot el curs. 

Les activitats que s’han dut a terme són coherents amb les necessitats 

detectades en l’alumnat, així com els objectius plantejats. Resulta molt adient 

pels alumnes del nivell de 3r d’ESO, donada la seva conflictivitat, la pràctica 

d’activitats d’educació emocional. La direcció del centre facilita i fomenta el 

desenvolupament emocional dels alumnes, proposant diferents activitats 

d’educació emocional incloses dins del Pla d’acció tutorial al llarg de l’ESO i el 

Batxillerat, sovint el temps dedicat a la tutoria es queda curt i es deixen de 

banda aquests tipus d’activitats, per això és important trobar l’espai, com ara 

aquest tipus de taller per al treball de l’educació emocional amb els alumnes. 
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La valoració de l’alumnat ha estat molt positiva ja que han mostrat molt 

interès vers tot el que s’ha anat treballant a les sessions, ha estat molt adient la 

realització de les activitats. 

 La valoració general de la realització de les activitats del taller és molt 

positiva, ja que els alumnes i professors han vist una millora en el clima a l’aula. 

També les famílies han agraït la realització dels tallers. 
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5. Conclusions 

 Ha estat realment una experiència molt gratificant i emocionant fer 

aquestes activitats amb els alumnes. He tingut l'oportunitat de descobrir-los en 

aspectes que com a professora de ciències passen desapercebuts. Em sento 

molt satisfeta perquè tot i què no he aconseguit tots els objectius que em 

proposava, els que he aconseguit ja són un bon tros de camí recorregut i els 

alumnes s'han vist molt beneficiats. 

 Amb aquest treball s'ha començat un camí i s'han donat unes pautes per 

poder continuar, tant als alumnes a nivell personal i acadèmic, com al centre a 

nivell de professorat que vulgui realitzar activitats d'educació emocional amb un 

cert criteri. 

 La meva tutora m'ha fet veure que he de donar cert temps i espai a 

l'expressió dels alumnes, necessiten el seu temps de deixar-se anar i expressar 

les seves emocions. És més important aprofundir i treure el suc del que s'està 

fent, viure amb la classe el moment que no pas atabalar-se i voler arribar al 

màxim de continguts possibles. D'aquesta manera es dona l'espai que 

correspon tant a l'alumnat com al professor. 

 Aquest treball quedarà com una mena de legat meu al centre ja què he 

marxat a treballar a un centre nou on en col·laboració amb la psicopedagoga 

continuaré treballant l'educació emocional. 

 Penso que aquestes activitats s'ha de divulgar el màxim possible, han 

d'estar a l'abast del professorat materials molt pràctics que puguin ser utilitzats, 

així que com a projecte futur tinc la creació d'un blog per donar a conèixer i 

compartir aquesta feina. 
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