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1.    INTRODUCCIÓ      

 

7.1 PRESENTACIÓ GENERAL DEL TREBALL I DEL TEMA ESCOLLIT 

 

El treball que es presenta a continuació és alhora una petita recerca sobre el 

paper que tenen les competències emocionals en l'exercici de la professió de 

l’educador/a social i una proposta per millorar-les.  

Aquest treball, parteix de l’evidència que per ser un bon/a professional de la 

intervenció socioeducativa no n’hi ha prou amb els coneixements acadèmics, sinó 

que calen també altres habilitats i competències com són les competències 

emocionals; Aquestes competències, no només resulten profitoses pel professional que 

les posa en joc, sinó que els seus efectes positius tenen també repercussió en les 

persones amb qui treballa. Així doncs, la hipòtesi de partida en aquesta recerca és 

que  si un/a educador/a social és un bon referent de les competències emocionals, 

aquest podrà gaudir molt més de la seva feina així com podrà assolir amb molta més 

facilitat el seu objectiu professional:  vetllar per l’articulació social i el desenvolupament 

personal i benestar de les persones.  

A fi d’indagar sobre el tema esmentat, el que es presenta en les primeres pàgines 

d’aquesta memòria és un petit anàlisi del que són les emocions, quines competències 

poden ajudar a gestionar-les, per què el seu domini pot resultar d’especial interès per 

l’educador/a, com s’estan treballant actualment en la formació universitària etc. Tot 

plegat permetrà justificar la necessitat de fomentar l’adquisició i desenvolupament de 

dites competències mitjançant l’educació emocional.  

En segon lloc, es fa un anàlisi del nivell de desenvolupament de les competències 

emocionals d’un grup format per estudiants d’educació social i educadors/es en actiu, 

amb el propòsit d’acabar de justificar la necessitat detectada, i al mateix temps 

fonamentar les propostes que sorgeixen arran d’aquest treball.  

Una de les propostes, consisteix en el disseny d’un conjunt d’activitats autoaplicables 

que permeten treballar de manera autònoma el desenvolupament de les 

competències emocionals. Aquestes activitats, es fonamenten i s’estructuren segons el 

model de competències emocionals del GROP. Les activitats es presenten a través 

d'un blog per tal que les persones interessades, i d'una manera especial, les que han 
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col·laborat responent el qüestionari de competències emocionals, puguin iniciar un 

camí cap a l’autoconeixement i de descobriment de l’educació emocional.  

La segona proposta que es desprèn del treball és l'elaboració d'un article de difusió 

basat en els resultats i conclusions de la recerca que he s'ha portat a terme. 

 

7.2 MOTIVACIONS EN L’ELECCIÓ DEL TEMA  

 

 La motivació personal a l’hora d’escollir la temàtica de la memòria de Pràctiques 

del Postgrau en Educació Emocional ha tingut molt a veure amb la formació prèvia 

que  he  tingut  a  aquests  estudis.   

Fa  cinc  anys  vaig  començar  a  estudiar  la  carrera d’Educació   Social,   i   d’ençà   

fins   ara   he   tingut   l’oportunitat   de   conèixer  molts educadors/es  socials  en  

actiu.  D’aquests,  he  escoltat  sovint  comentaris que  denotaven  una percepció  de 

manca  de  recursos  personals  relacionats  amb  la gestió  emocional,  a  l’hora  de  

fer  front  als  reptes  professionals  que  se’ls  proposaven (discussions amb 

participants/usuaris, estrés pel volum de treball o per la manca de recursos per dur a 

terme les tasques eficaçment, tensió dins l’equip de treball etc.). Aquests, expressaven 

també com tot això els afectava negativament en la seva satisfacció laboral i 

benestar personal.    

D’aquesta realitat, de fet,  ja ens havien parlat molts professors/es al llarg de la carrera, 

tot i que el currículum de la major part de les assignatures no donava cabuda a 

l’adquisició d’eines per fer front a aquestes dificultats.         

Recordar tot això, em va fer despertar encara més l’interès per conèixer en major 

profunditat com les competències  emocionals  poden ajudar a  l’Educador/a  Social 

en la seva tasca professional (doncs aquesta era ja una de les motivacions que em 

van portar a cursar el postgrau) i fer un petit sondeig sobre quina és la situació actual 

al respecte, tot avaluant en quina mesura les tenen desenvolupades aquests 

professionals i com s’estan treballant actualment a la universitat, des de l’entrada dels 

estudis de Grau.  

Personalment, considero que el treball que em proposo és molt important, no només 

pel que aquestes competències poden suposar pels educadors/es (doncs l’ajudaran a 

actuar de manera molt més conscient, a tenir més en compte tota la dimensió 

relacional, a viure amb més satisfacció el seu treball etc.), sinó perquè considero a 
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aquests professionals com un mitjà per difondre i fer arribar a sectors de població molt 

amplis els continguts de l’educació emocional, i de manera especial, a aquells qui més 

necessiten del desenvolupament d’aquestes competències, doncs cal tenir present 

que les persones amb qui treballen acostumen a trobar-se en situacions socials i 

emocionals complexes, i transmetre i disposar d'aquests eines pot ser una via important 

pel seu canvi personal i social. 

 

7.3 ESTRUCTURA DEL TREBALL 

 

        Aquest treball consta d’una primera part on s’expliquen les característiques de la 

recerca que s’ha dut a terme (naturalesa, objectius, context, instruments...). En aquest 

apartat, es defineixen també les diferents fases en les quals s’ha estructurat. Aquestes 

fases, es desprenen dels diferents objectius plantejats, i mantenen una coherència 

amb la manera en que es presenten els resultats de la investigació. 

A continuació, es presenta la fonamentació teòrica, que es fruit de la recerca feta 

mitjançant la revisió bibliogràfica. Aquesta té a veure amb l’Emoció, l’Educació 

Emocional (teories, aportacions des de la neurociència, propostes conceptuals etc.) i 

l’Educació Social (definició de la professió, àmbits...). 

Seguidament, es presenten els resultats i reflexions extretes al voltant dels objectius de 

la recerca, i que són fruit de les dades obtingudes a través de les fonts i instruments 

citats a la primera part del treball.  

Després, l’estudiant fa una valoració del procés de treball que l’ha suposat 

l’elaboració d’aquesta memòria, en la qual explica les dificultats que ha tingut, els 

facilitadors que ha trobat, els aprenentatges que ha fet, etc.  

Després d'aquest apartat, vénen les conclusions on s'aprofita per  presentar algunes 

propostes de futur. De les propostes que es presenten, tal i com ja s’ha comentat, en 

aquest treball se n’han desenvolupat dues: les activitats autoaplicables (basades en 

les necessitats detectades en el grup-mostra que ha respost al qüestionari) i l’article de 

difusió.  

Ja per tancar el treball, es cita la bibliografia que s’ha utilitzat per realitzar-lo, seguint 

l’ordre en que s’ha consultat, i finalment, s’inclouen els Annexos. Aquests, inclouen les 

entrevistes realitzades a educadors/es i professors/es, algunes taules completes citades 

en el treball etc.  
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8. DISSENY DE LA RECERCA    

  

 
2.1 NATURALESA DE LA INVESTIGACIÓ 

 

La investigació que es durà a terme contempla dues parts diferenciades: una de 

tipus documental i l’altre de camp, doncs per una banda aquesta es realitza en base a 

la revisió de diferents fonts bibliogràfiques (literatura sobre el tema d’investigació) i per 

una altra, de l’anàlisi sistemàtic de la realitat.  

 

- La investigació documental pretén elaborar un marc teòric conceptual sobre 

l’objecte d’estudi i descobrir respostes a determinats interrogats, mitjançant la 

utilització de documents. Aquesta, recol·lecta informació a partir de fonts primàries 

i/o secundàries, la selecciona i presenta resultats coherents, tot utilitzant els 

procediments lògics i mentals de tota investigació (anàlisi, síntesi, deducció i 

inducció). 

 

- Pel que fa a la investigació de camp, remarcar que aquesta permet la 

participació   real de l’investigador en el mateix lloc on tenen lloc els fets, problema 

o fenomenologia en consideració. D’aquesta manera, les dades d’interès són 

recollides de forma directa de la realitat; és a dir, que la investigació es fa a partir 

de dades originals i primàries. De tota manera, en aquest tipus d’investigació també 

s’accepta la consideració d’estudis sobre dades censals o mostrals no recollides 

directament per l’investigador, sempre i quan s’utilitzin els registres originals. 

 

Tenint en compte els objectius que es proposa aquesta recerca, es pot dir que és de 

caràcter descriptiu, doncs aquesta tipologia d’investigació s’ocupa de la descripció 

de fenòmens socials o clínics en una circumstància temporal i geogràfica 

determinada, tal i com és el cas. La finalitat d’aquest tipus d’investigació és descriure, i 

des del punt de vista estadístic el seu propòsit és estimar paràmetres. Es tracta 

d’obtenir informació al voltant d’un fenomen o procés, per descriure les seves 

implicacions, sense interessar-se gaire en conèixer l’origen o la causa de la situació.  

 

Tenint en compte el tipus de coneixement que es vol generar i la manera de 

comprendre la realitat de la qual es parteix, es pot dir que la present investigació es 

fonamenta en el paradigma Interpretatiu, doncs tracta amb informació 

majoritàriament qualitativa, busca comprendre una realitat holística i divergent, i el seu 
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objectiu no és generalitzar resultats, sinó que aquests es plantegen en el context i 

temps en que té lloc la investigació.  

 

2.2 DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT DE LA INVESTIGACIÓ 

 

Aquesta recerca pretén investigar la necessitat de reforçar l’adquisició de 

competències emocionals en els educadors/es socials, doncs d’aquesta manera 

queden lligats dos aspectes que la estudiant considera molt importants, i que són per 

una banda la importància de fomentar i difondre l’educació emocional entre la 

població en general, i per una altra, la importància de fer especial incidència en 

aquells perfils professionals que actuen com referents educatius i que treballen en 

contextos de dificultat.  

 

Per tal d’arribar a un coneixement ampli i alhora profund sobre la variable a avaluar (i 

que és el desenvolupament de competències emocionals en els propis educadors/es), 

s’ha volgut realitzar també un estudi d’altres aspectes que hi estan relacionats, i que 

són la importància de les competències emocionals en dita professió i la formació que 

se’n dóna a dits professionals a la Universitat. Com que la present recerca s’emmarca 

en un projecte de pràctiques del Postgrau d’Educació Emocional i Benestar, realitzat a 

la Universitat de Barcelona, s’ha volgut prendre com a referència el pla d’estudis del 

Grau d’Educació Social de dita universitat. A més a més, la UB és en aquest sentit un 

bon punt de referència, doncs és la principal Universitat pública de Catalunya1 i en té 

vinculat el GROP.  

 

El GROP,  és un Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica que es va fundar al 

1997 amb la intenció d'investigar sobre educació emocional2. Així doncs, per la seva 

gran activitat i contínua actualització en aquesta matèria, s’ha volgut prendre el seu 

model com a base principal de la fonamentació teòrica així com també s’ha optat 

per utilitzar un dels seus instruments per fer la recollida i anàlisi d’una part important de 

la informació que s’utilitzarà en la present investigació.  

 

                                                      
1 La UB és la universitat que té un nombre més gran d’estudiants, l’oferta formativa més àmplia i 

complerta, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants 

d’Europa (tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest 

terreny). 
2 Paral·lelament a la línia prioritària d'educació emocional, el GROP també enllesteix diversos 

treballs relacionats amb l'orientació en general: orientació professional, estratègies 

d'aprenentatge, lectura, prevenció, desenvolupament personal, atenció a la diversitat, etc. 
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Finalment, per tancar aquest apartat, dir que aquest estudi s’ha centrat en el context 

de l’Estat Espanyol, doncs en funció del país poden trobar-se diferències en quan als 

àmbits de treball de l’educador, el perfil d’usuaris/es amb que es treballa, la maneres 

d’entendre la gestió i expressió de l’emocionalitat i la relació entre les persones etc. En 

conseqüència, tant els documents analitzats en la investigació documental com els/les 

educadors/es entrevistats i enquestats, fan referència o pertanyen a aquesta mateixa 

demarcació territorial.  

 

2.3 OBJECTIUS 

 

      Objectiu General: 

 
 Valorar la necessitat de reforçar l’adquisició de competències emocionals en els 

educadors/es socials 

 

       Objectius Específics: 

 
 

 Conèixer la importància de les competències socioemocionals en l’exercici de la 

professió d’Educador/a Social. 

 

 Conèixer quins aspectes del desenvolupament de competències emocional es 

treballen en el Grau d’Educació Social. 

 

 Conèixer el grau de desenvolupament de les competències emocionals tant dels 

estudiants d’educació social com dels educadors amb experiència en el món 

laboral. 

 

 Elaborar un Blog amb recursos que permetin treballar les necessitats detectades 

durant el procés de recerca, entorn a l’adquisició de competències emocionals. 

 

 Difondre els resultats del treball mitjançant un article publicatiu.  
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2.4 PLA DE TREBALL 

 

En primer lloc s’ha dut a terme una primera fase de documentació sobre la 

temàtica a investigar, a partir de la qual s’han definit els objectius de la recerca.  

 

En segon lloc s’han definit, en coherència amb els objectius plantejats, les mostres a 

utilitzar per recollir la informació així com les tècniques i instruments necessaris.  

 

A continuació, s’ha elaborat un cronograma per tal d’estructurar els temps en que es 

desenvoluparan les diferents fases de la recerca (realització de les entrevistes, 

aplicació dels qüestionaris, correcció etc.).  

 

Un cop fet el buidatge i síntesi de tota la informació recollida, s’han redactat els 

resultats. Seguidament, s’ha prosseguit a fer  una valoració del treball fet per l’estudiant 

i s’extret les conclusions del treball.  

 

Tot seguit, s’ha preparat (en base als resultats de la recerca), un conjunt d’activitats 

autoaplicables per treballar la millora de competències emocionals. Aquestes 

activitats, s’han posat a l’abast dels educadors/es que han col·laborat en la recerca, 

mitjançant la creació d’un Blog.  

 

Al mateix temps que s’ha donat a conèixer el blog, se’ls ha facilitat la devolució dels 

resultats al test contestat a cada participant.  

 

En darrer lloc, abans de fer els últims retocs de la memòria, s’ha redactat un article de 

difusió sobre la recerca, per facilitar-ne la difusió dels resultats.    

 

El cronograma resultant del procés que s’acaba d’explicar és el següent:   

 

                            Març                            Abril 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl  Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31  29 30      
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                              Maig                             Juny  

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl  Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

  1 2 3 4 5       1 2 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

 

                              Juliol                             Agost  

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl  Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31      26 27 28 29 30 31  

 

 Fase de fonamentació teòrica 

  

 Disseny dels objectius i definició dels instruments i la mostra 

  

 Definició del calendari 

  

 Revisió de documents  

  

 Realització de les entrevistes 

  

 Buidatge de la informació recollida per les entrevistes 

  

 Aplicació dels qüestionaris 

  

 Procés de correcció dels qüestionaris  

  

 Síntesi de la informació recollida i elaboració de les conclusions de la recerca 

  

 Valoració del procés de treball i elaboració de les conclusions del treball 
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  Creació de les activitats autoaplicables, del Blog i devolució dels resultats del Test 

  

 Redacció de l’article de difusió i elaboració de les conclusions finals 

  

 Tancament de la memòria i entrega 
 

 

2.5 INSTRUMENTS DE LA RECERCA 

 

Amb l’objectiu de conèixer la importància de les competències emocionals en 

l’exercici professional dels Educadors/es Socials, s’ha recorregut a la revisió 

bibliogràfica de diferents fonts, així com també s’han inclòs entrevistes a educadors/es 

socials amb experiència en diferents àmbits. Tot i que totes les fonts consultades estan 

referenciades a la bibliografia, a continuació se’n fa una breu descripció del tipus de 

documents revistats.  

 

- Libres i publicacions d’experts en Educació Emocional com per exemple “Educació 

emocional i benestar” i “Psicopedagogia de les emocions” de Rafael Bisquerra. 

 

- Guies o Quaderns sobre les “pràctiques”, dirigides a estudiants d’Educació Social de 

diferents Universitats (principalment els de la UB i la UAB).  

 

- Documents publicats per l’Administració, com per exemple els titulats “Educador 

social i infància en situació de risc; L’atenció residencial a infants i adolescents de 

Catalunya” i “Perfil professional de l’Educador Social dels Serveis de Centres 

residencials d’acció educativa i de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, 

ambdós publicats pel Departament de Benestar Social i Família. 

 

- Articles i documents varis elaborats per experts, com “Las competencias profesionales 

de los educadores sociales como punto de partida para el diseño curricular de la 

formación universitaria” (de la revista Iberoamericana d’Educació), “Aprenentatge, 

competències i la seva transferibilitat des de la mirada dels estudiants”, “Competencia 

emocional y habilidades sociales en estudiantes universitarios” i “Aprenentatge, 

competències i la seva transferibilitat des de la mirada dels estudiants” (tots tres 

elaborats per professors de la UB), “el Codi Deontològic de l’educador i l’educadora 
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social” i “el Catàleg de funcions i competències de l’educador i l’educadora social” 

(elaborats per l’Associació Estatal d’Educació Social) etc.  

En lo referent a les entrevistes, aquestes s’han realitzat a 3 educadors/es amb 

experiència en diferents àmbits de l’educació social. El resum d’aquestes entrevistes es 

pot trobar a l’annex 1* del treball.  

 

Amb la finalitat de conèixer quins aspectes de les competències emocionals es 

treballen amb els estudiants de Grau d’Educació Social de la UB, s’ha recorregut altra 

vegada a la revisió bibliogràfica (en aquest cas, del Pla d’Estudis i del Programa de les 

diferents assignatures que el composen, els quals es poden trobar a l’annex 3*) així 

com també s’han realitzat entrevistes a informants privilegiats, que en aquest cas han 

estat dues professores de dues assignatures diferents:  

 

- Entrevista a Remei Arnaus, coordinadora de l’assignatura “Identitat i   

desenvolupament professional” 

 

- Entrevista a Pilar Aguilera, professora de l’assignatura “Habilitats socials: intervenció i 

programes” 

 

Aquestes entrevistes, que es poden trobar resumides a l’annex 2* del treball, no només 

han permès conèixer quins aspectes són treballats i de quina manera, sinó també han 

permès recollir les percepcions de dites professores en relació a quines són les 

competències emocionals que més necessiten reforçar els estudiants.  

 

Per acabar d’extreure resultats més concloents i objectivables sobre les necessitats 

formatives dels educadors/es socials en matèria de competències emocionals, s’ha 

demanat la col·laboració a un grup d’estudiants d’Educació Social de la UB, a través 

de la realització del QDEA. Aquest mateix test, també s’ha fet arribar a educadors/es 

socials de la xarxa de contactes de l’estudiant que realitza la investigació. El total de 

persones que han respost a dit qüestionari han estat 26.   

 

El QDE-A (Qüestionari de desenvolupament emocional – Adults) és un dels qüestionaris 

de desenvolupament emocional del GROP, el qual ha estat dissenyat com un 

instrument per recollir dades que permetin detectar necessitats en les diferents 

dimensions que conformen la competència emocional. Aquest qüestionari, és un 

inventari d’autoinforme que reuneix informació de les cinc dimensions de la 

competència emocional, d’acord amb el marc teòric de l’educació emocional 

(consciència emocional, regulació emocional, autonomia personal, intel·ligència 
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interpersonal i habilitats de vida i benestar). En aquest tipus de qüestionari, la persona 

es compara amb sí mateixa i no amb una població de referència, doncs parteix de la 

concepció de la Intel·ligència Emocional com un tret de la personalitat que permet el 

desenvolupament de competències emocionals.  Aquest test, està configurat per 48 

ítems i es basa en respostes del 0 al 10 (la qual cosa permet detectar petits canvis), en 

que el 0 indica una mancança absoluta de competència, un 5 un domini bàsic i un 10 

un domini absolut. En els resultats donats amb la correcció, s’obté una puntuació 

promitjada per cada competència i una puntuació general. El més important, és veure 

aquests resultats com una ajuda per l’autoconeixement, ja que permet veure quines 

són les dimensions més febles que té cadascú, però sempre interpretant-se com un 

potencial de millora, i no com una mancança.   

 

 
2.6      POBLACIÓ DIANA 

 

El grup de persones que és objecte d’estudi en aquesta recerca és molt ampli i 

heterogeni, doncs els educadors/es socials, a banda de compartir el fet d’haver 

adquirit una sèrie de coneixements i tècniques sobre la intervenció social i tenir un clar 

interès per aquest àmbit, poden diferir enormement en la resta de característiques 

(edat, gènere, temperament, habilitats...). Inclús quan es parla sobre la motivació 

comuna vers el treball comunitari, es poden introduir matisos, doncs els àmbits en els 

quals poden treballar són tant diversos, que es poden trobar educadors/es amb perfils 

vocacionals molt diferents (animació en el lleure, formació d’adults...). Així mateix, els 

valors, principis etc. dels educadors/es, tampoc es poden considerar quelcom unificat, 

doncs tot i que des de la universitat actualment s’aposta per un model concret  

d’educació i d’intervenció (no assistencialista, menys directiva...), entre els 

educadors/es n’hi ha que creuen més efectives altres maneres de fer.    

Respecte el grup d'educadors/es participants de la recerca, cal dir l'elecció s'ha fet 

partint de la seva participació voluntària. En total n'han estat 26 els que han respost el 

qüestionari.  Algunes de les característiques del grup mostra són: 

- Estudiants del grau d'educació social de 3er curs.  

- Educadors/es titulats que estan treballant en actiu i amb experiència en diferents 

àmbits 

- Educadors/es titulats però sense exercir d'educador/a en actiu.  
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- Els educadors/es que han participat de la recerca són força joves, doncs la mitjana 

d’edat ronda entorn als 26 anys.   

L’edat, és també una característica distintiva important a destacar, doncs l’etapa vital 

en la que es troba la persona, a l’igual que les experiències personals viscudes etc., pot 

influir també en el procés de desenvolupament d’algunes de les competències 

emocionals.  

Tot i que la mostra utilitzada ha estat força reduïda, les conclusions que s’extreuen dels 

qüestionaris es veuen reforçades pel coneixement generat per persones amb llarga 

experiència en el món de l’educació social i l’educació emocional (tals com 

professors, investigadors etc.), el qual ha estat revisat mitjançant la revisió bibliogràfica, 

i tinguts en compte a l’hora de extreure les conclusions finals d’aquest treball.  

 

 

 

A tall de resum, aquest treball està format per una petita recerca que té com a  

finalitat “valorar la necessitat de reforçar l’adquisició de competències emocionals en 

els educadors/es socials” i per una proposta per desenvolupar-les. Pel que fa a la 

recerca, aquesta s’ha estructurat en  dues parts diferenciades, que responen a dues 

metodologies diferents d’investigació.  

Fins ara, s’han presentat els continguts, l’estructura i els instruments utilitzats per dur a 

terme el treball i s’ha descrit el context i població diana de la recerca. Tot seguit, es 

prosseguirà a presentar els resultats que es desprenen de la investigació de tipus 

documental, que recull les aportacions fetes per diferents investigadors de les 

emocions dels darrers dos-cents anys,  així com les evidències en aquesta matèria 

sobre les quals actualment existeix un consens generalitzat. Tot plegat, té com a fi 

justificar la importància de l’Educació Emocional i de l’adquisició de competències 

que aquesta treballa.  
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9.  FONAMENTACIÓ TEÒRICA  

 

9.1   MARC TEÒRIC DE L’EMOCIÓ 

 

3.1.1 Teories de l’Emoció 

 

Tot i que l’estudi i l’observació de les emocions ha cridat l’atenció als humans al 

llarg  de tota la Història (doncs així ho demostren les reflexions recollides en la tradició 

filosòfica (des de Plató en la Grècia Clàssica als pensadors contemporanis) i la 

presència constant de les emocions en les obres  literàries  de  tots  els  temps),  no  és  

fins al segle XX que s’inicia un abordatge científic i rigorós del seu estudi. Aquest 

apropament científic a les emocions s’ha organitzat seguint diferents corrents, les quals 

s’expliquen de manera molt sintètica a continuació:  

 

a. Tradició Evolucionista, Neoevolucionista o Biològica   

 
 

Aquesta corrent fou iniciada per Darwin (1809-1882), un dels fundadors de la biologia 

moderna però també de la psicologia. Aquest autor és el primer en investigar les 

emocions de manera científica. Analitza emocions com la vergonya, la modèstia, 

l’afecció, la ira, la tristesa, la frustració, el plaer, la pena, la por, la resignació, el 

menyspreu i la ansietat, i ho fa centrant-se en l’estudi de l’expressió emocional.           

Les idees de “The strugle for life” (la lluita per la supervivència) i de “Fight or flight” 

(“lluita o vola”) són d’aquest autor. Darwin ressalta el caràcter eminentment funcional 

de les emocions (per la supervivència) i defensa que aquestes estan determinades 

genèticament així com que la seva expressió és universal (fonamentalment facial).    

Les idees de Darwin han influït en alguns autors posteriors, tot passant del que s’ha 

denominat “tradició evolucionista” a la “tradició biològica”. Aquesta última, queda 

representada per autors com Tomkins (1979), Ekman (1981), Zajonc o Zazonc (1985), 

Plutchik (1991), Izard (1979) etc. Aquests, com a neodarwinistes3, defensen que les 

emocions són reaccions adaptatives i necessàries per la supervivència, que són 

                                                      
3 El neodarwinisme, també anomenat teoria sintètica de l’evolució, és bàsicament el resultat de 

l’intent de fusionar el darwinisme clàssic amb la genètica moderna, i va ser formulat a la dècada 

dels 30 i 40 del s. XX. 
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heretades filogenèticament i desenvolupades al llarg de la ontogènesis a partir dels 

processos de maduració neurològica, que tenen formes d’expressió i motores 

característiques, que són universals (i per tant comuns en totes les societats i cultures) i 

que n’hi ha algunes de bàsiques, tot i que no hi ha acord sobre quines són. Afegir 

també, que tot i que alguns d’aquest autors xoquen obertament amb els enfocaments 

cognitius (ja que destaquen la primacia de lo biològic davant lo cognitiu) com per 

exemple Zajonc, d’altres com Plutchik o Izard, integren les dues perspectives.  

 

b. Tradició Psicofisiològica  

 
 

Aquesta tradició fou iniciada per William James (1842-1910). La seva publicació al 1884 

titulada “What is emotion?” en la revista “Mind” marca el punt de partida en l’estudi 

de l’emoció des d’aquesta perspectiva, doncs en ella ressalta el paper de les 

respostes fisiològiques perifèriques (sistema nerviós autònom i motor) en l’experiència 

emocional. Segons aquest autor, l’emoció és la percepció de canvis fisiològics. La 

frase “no plorem perquè estem tristos sinó que estem tristos perquè plorem” resumeix 

de forma clara el seu pensament.              

Carl G. Lange (1834-1900) reforça la postura de James i elaboren conjuntament al 1884 

la Teoria de James–Lange. Poc després, al 1885, publiquen junts “The Emotions”.      

Com alternativa a les teories perifèriques iniciades per James i per Lange, sorgeixen 

autors que les critiquen, com per exemple Wundt, Titchener y Canon, a partir dels quals 

sorgiran les teories centralistes encapçalades per Cannon i Bard. 

 

c.   Tradició Neurològica   

 

Aquesta tradició fou iniciada per Walter B. Cannon (1871-1945). Cannon diu que les 

emocions són massa complexes com per dependre de les vísceres, i que per tant, 

depenen del cervell. Aquesta tradició posa èmfasi en l’activació del sistema nerviós 

central més que en el sistema perifèric, doncs veu l’emoció com un aconteixement 

fundamentalment cognitiu. Conseqüentment, aquesta teoria és contrària a la teoria 

de James y Lange (teoria perifèrica), de manera que marca l’inici de la dicotomia 

entre aquestes dues postures.                  

La teoria que proposa Cannon se la coneix com Teoria Emergentista, Teoria 

neurofisiològica o Teoria Talàmica. Aquesta, fou confirmada experimentalment per 

Phillip Bard (1898-1977), motiu pel qual se la coneix com Teoria de Cannon i Bard. Tot i 

que Cannon encertà en que la base nerviosa de l’emoció és central i no perifèrica, 
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s’equivocà en dir que el “tàlam” era qui generava les emocions, doncs posteriorment 

s’ha comprovat que és l’amígdala, i en general el Sistema Límbic, qui juga un paper 

preponderant en el comportament emocional.  

 

d.   Tradició Psicodinàmica   

 

Aquesta fou Iniciada per Freud (1885-1939), que tot i no proposar una teoria explícita 

de les emocions, sí s’ocupà d’elles, donat que aquestes tenen una gran influència en 

les pertorbacions psicològiques. El Psicoanàlisis, més que una teoria de la emoció, és 

una teoria dels trastorns emocionals i una teràpia per la seva curació (aquest es troba 

vinculat a la pràctica clínica en lloc de a la prevenció i al desenvolupament de la 

personalitat, i es centra en els aspectes negatius i patològics de les persones en lloc 

dels positius). 

 

e.   Tradició Conductista 

 

El Conductisme neix de mà de Watson (1919). Aquesta corrent estudia la conducta 

humana basant-se en el model Estímul - Resposta, motiu pel qual la seva aproximació 

al comportament humà és clarament mecanicista (redueix l’ésser humà a variables 

quantificables). És per aquesta mateixa raó, que com que les emocions no són 

controlables ni replicables, el seu estudi no en té cabuda. En conseqüència, les 

aportacions del conductisme a l’estudi de l’emoció han estat minses. Segons Mandler 

(cit. per Roselló, 1996: 155-156), hi ha dues úniques aportacions rellevants del 

conductisme a l’estudi de l’emoció4; Aquestes, són les de Mowrer i Skinner, les quals es 

relacionen amb l’adquisició de paraules emocionals a través d’un procés de 

condicionament.                  

Per altra banda, a partir dels 60, amb el Neoconductisme i el seu nou esquema de 

Estímul - Organisme - Resposta, comença a canviar el rígid model anterior, i es 

comença a estudiar el que succeeix en la caixa negra de la ment i a elaborar-se 

constructes teòrics no directament observables. 

 

                                                      
4 No obstant, en l’àmbit d’intervenció clínica, el paradigma conductista s’ha revelat 

particularment fructífer, doncs les estratègies d’intervenció amb la teràpia conductista en les 

alteracions emocionals com per exemple l’ansietat, l’estrés, els trastorns d’estat d’ànim etc. han 

donat bons resultats.  
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f.  Teories de l’activació (Arousal) 

 

La premissa central d’aquestes teories és que la conducta emocional va 

acompanyada d’un estat fisiològic d’activació. Aquesta activació, la defineixen com 

un estat general d’impuls, el qual està determinat per l’estimulació ambiental (i no per 

aspectes subjectius), doncs aquestes teories treuen importància als aspectes interns i 

veuen en la situació externa al subjecte la responsable en últim extrem de la reacció 

emocional. Aquesta activació, té la funció d’energetitzar la conducta però sense ser 

guia d’ella. Aquesta, pot  ser  alta o baixa en funció de on es situï entre els dos extrems 

d’un continu que va de la mínima activació corporal (on situaríem per exemple 

l’avorriment) a la màxima (seria el cas d’emocions molt intenses tals com el pànic, 

l’angoixa o la desesperació). Una altra idea que inclou, és la que existeix un nivell 

òptim d’excitació emocional, el qual es situaria en un punt intermig dins aquest mateix 

continu.                             

Tot i que la teoria de l’activació en un inici era seguidora de la corrent perifèrica 

iniciada per James y Lange, posteriorment, amb les investigacions sobre l’activitat 

electroencefàlica i sobre el Sistema d’Activació Reticular, es passa a considerar 

l’activació com un fenomen central, la qual cosa portà a les teories sobre l’activació 

cortical de l’emoció. Així doncs, mentre que les primeres propostes partien d’una 

concepció unidimensional de l’activació, referida a canvis fisiològics, treballs posteriors 

qüestionen aquest concepte unitari i proposen models multidimensionals.   

 

g.   Enfocament cognitius 

 

Al voltant dels anys 60 neix la “Psicologia Cognitiva”. Els primers models, basats en el 

Processament de la Informació, encara ometen més les emocions (cognitivisme fred), i 

no és fins als 70, amb el segon Cognitivisme, que comença el seu estudi. No obstant, 

no és fins als 90, que en el marc del cognitivisme, es produeix un gran interès per les 

emocions des del punt de vista científic.              

Les teories cognitives aplicades a la emoció es caracteritzen pel paper que atribueixen 

a les cognicions. Aquestes teories, postulen una sèrie de processos cognitius: valoració, 

interpretació, etiquetat, afrontament, objectius, control percebut, expectatives.... que 

es situen entre la situació d’estímul i la resposta emocional.               

Algunes aportacions rellevants a l’estudi de les emocions en les ultimes dècades, dins 

d’aquesta corrent són: 
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- Teoria de la valoració automàtica de Arnold (1960): Segons aquesta, la seqüència 

emocional és percepció - valoració (appraisal)- experiència subjectiva - acció. 

L’appraisal (concepte que introdueix aquest autor) és l’avaluació automàtica 

(positiva o negativa) que es fa quan es rep un estímul. Aquesta aportació serà 

recollida per les teories cognitives posteriors i és un dels aspectes sobre els quals hi 

ha un major acord.  

 

- Estudis sobre la interacció entre activitat fisiològica i els processos cognitius de 

Gregorio Marañón (1924): Aquest autor posa èmfasi en la importància dels factors 

cognitius en l’experiència emocional, i descriu que la simple activació fisiològica per 

procediments bioquímics (injectar adrenalina, hormones etc.) no és suficient. 

 

- Teoria bifactorial de Schachter i Singer (1962): davant les postures oposades de 

James i Lange (perifèriques) i Cannon i Bard (centralistes), aquesta teoria proposa 

un punt intermig, defensant que una emoció sorgeix per l’acció conjunta dels dos 

factors: l’activació fisiològica (arousal) i l’atribució cognitiva (interpretació dels 

estímuls situacionals). Segons aquesta, el subjecte percep una excitació fisiològica i 

li busca una explicació de tipus causal, la qual determina el tipus d’emoció.  

 

- Teoria del procés oponent de Solomon i Corbit (1973): Segons aquesta teoria, la 

major part d’experiències emocionals segueixen un mateix esquema denominat 

“patró estàndard de la dinàmica afectiva”. Segons aquest, una emoció és fruit d’un 

estímul que treu de la neutralitat a l’individu. La funció dels mecanismes emocionals 

és minimitzar les desviacions de l’estabilitat emocional (és a dir, tornar a l’organisme 

a l’estat de neutralitat). Aquesta teoria explica com després que una emoció 

assoleixi el seu punt màxim, es dona una fase d’adaptació, mitjançant la qual la 

resposta emocional disminueix fins arribar a un estat d’equilibri.  

 

- Teoria de la valoració cognitiva de Lazarus (1991): segons aquesta, en la vivència 

emocional es donen dos processos de valoració: una valoració primària o 

automàtica (on es prenen en consideració les conseqüències que poden derivar-se 

de la situació i a partir de la qual s’activa la resposta emocional) de la qual ja en 

parlava Arnold, i una altra secundària o “appraisal” (en la qual mitjançant 

processos cognitius, es fa un balanç de la capacitat personal per afrontar la 

situació). Ambdues valoracions es donen en un brevíssim espai de temps. La 

intensitat de la emoció està en relació directa amb el grau d’amenaça que 

determina la valoració i en relació inversa amb la capacitat d’afrontament. En 

funció de noves informacions rebudes de l’ambient, poden reconsiderar-se les 
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valoracions inicials, de manera que es modifiqui l’experiència emocional inicial. 

L’avaluació que se’n fa dels estímuls rebuts i la manera d’enfrontar-se a les 

emocions, són producte de la personalitat i de l’ambient en interacció (Lazarus 

parla de l’existència de estils valoratius).  

 

- Teoria processual de Scherer (1993): suggereix que en les emocions es poden 

observar cinc components (als tres clàssics “cognitiu, fisiològic i conductual” afegeix 

la “avaluació” (coincidint amb Arnold i Lazarus) i la “preparació per l’acció” 

(coincideix amb Frida), als quals assigna unes funcions específiques.  

 

- Teoria dels tres sistemes de resposta emocional de Lang (1968): proposa l’existència 

de tres sistemes de resposta emocional: cognitiu, fisiològic i motor, les quals estan 

estretament relacionades. Aquesta teoria ha estat generalment acceptada i a 

portat a la consideració que en lloc d’una única activació (arousal unidimensional), 

hi ha diversos sistemes d’activació, que no sempre es correlacionen (activació com 

un sistema multidimensional).  

 

- Teoría bio-informacional de Lang (1979, 1984, 1990): tracta d’explicar els processos 

cognitius que medien entre el Sistema Nerviós Central i l’expressió emocional. 

Segons aquesta teoria, l’emoció pot ser analitzada com un processament de la 

informació del cervell (en termes mesurables d’inputs i outputs entre el cervell i 

l’organisme). Així doncs, la informació emocional seria codificada en la memòria en 

forma de proposicions, les quals s’organitzen en xarxes associatives. Cada emoció 

estaria codificada en la memòria mitjançant un esquema o representació mental 

(l’activació del qual seria la causa de l’emoció), en la qual s’organitzen tres tipus 

d’informació:  

 

- Informació sobre els estímuls i el context en el que tenen lloc 

- Informació sobre les respostes de l’individu en qüestió davant la situació; 

aquestes es donen en tres nivells (verbal, conductual i fisiològic) i varien en tres 

dimensions (valència, activació i dominància) 

- Informació cognitiva sobre el significat de la situació, estímuls i respostes    

 

- Predisposició a l’acció en Frijda (1986, 1988, 1993a, 1993b): aquest autor posa en 

relació emoció amb motivació, entesa aquesta última com una predisposició a 

l’acció, la qual predisposa alhora a la mobilització de recursos. Segons aquest, les 

diferents tendències a l'acció es corresponen a les diferents emocions, i defensa 
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que existeixen una sèrie de patrons universals de resposta davant aconteixements 

concrets, que tenen un caràcter universal (per exemple la pèrdua d’una persona 

estimada indueix a la tristesa etc.). Una altra aportació importat de Frijda són les lleis 

de l'emoció que proposa, una de les quals és la de l'asimetria hedònica. Segons 

aquesta, les emocions negatives que es tenen en les desgràcies són més intenses 

que les positives i la seva recuperació és més lenta. Aquesta llei es complementa 

amb la teoria del procés oponent.  

 

 

h.   Construccionisme social 

 

Aquest és un moviment d’investigació psico-social. Aquesta corrent estén l’estudi de 

les emocions a factors socials i culturals (influència de l’entorn), i per tant, va més enllà 

de lo psicològic, per prendre en consideració lo sociocultural i lo polític. Aquesta 

corrent posa èmfasi particular en les característiques pròpies dels grups, doncs entén 

que les emocions són construccions socials que es vivencien dins un espai 

interpersonal. L’estudi de les emocions es desenvolupa, en aquest cas, en situacions 

concretes i reals (no de laboratori), i es centra en l’anàlisi de contextos (accions i 

aconteixements) i les expressions emocionals que els acompanyen. 

 

3.1.2 El cervell emocional des de la Neurociència 

 

A partir de la “dècada del cervell” (1990-2000), s’ha produït un inusitat interès per 

l’estudi del cervell emocional. En aquest fenomen, la Neurociència5 ha tingut un paper 

cabdal, doncs a permès estudiar el cervell d’una manera molt més rigorosa.  
 

 Els estudis neurocientífics demostren que el processament de les emocions (enteses 

com a respostes fisiològiques de l’organisme) es fa a través d’estructures subcorticals:  

hipotàlem, amígdala i tronc encefàlic. En canvi, les bases neurals dels sentiments 

(entesos com l’experiència conscient dels processos emocionals) té lloc en el còrtex 

cerebral, especialment en el lòbul prefrontal. De manera molt resumida, la funció de 

les principals estructures implicades en el processament de les emocions són:   

 

 

                                                      
5 La neurociència és una disciplina que inclou moltes ciències que s’ocupen d’estudiar, des d’un 

punto de vista inter, multi i transdisciplinari l’estructura i organització funcional del Sistema Nerviós 

(particularment del cervell). 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hed%C3%B3nica
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a) Còrtex  cerebral  prefrontal 

 

D’aquesta part del cervell depèn l’experiència conscient de les emocions, és a dir, els 

sentiments. Aquest (així com tot el cervell) es divideix  en  dues  parts (tot i que 

connectades per una xarxa d’interconnexions neuronals): l’hemisferi dret (on resideixen 

les funcions artístiques, musicals, el raonament espacial i l’esperit somiador), el qual es 

relaciona  amb  la  part esquerra del cos, i l’hemisferi esquerre (on s’hi   localitza  el   

llenguatge, el raonament numèric, el pensament analític i l’esperit pensador), el qual 

es relaciona amb la part dreta. Així doncs, tot i que aquests hemisferis siguin  simètrics  

estructuralment, no ho són (simètrics) funcionalment. En el que respecta a les 

emocions, en general, l’hemisferi dret les genera (hemisferi  més  emocional)  i  

l’hemisferi esquerre les interpreta. Tanmateix, es relaciona a l’hemisferi dret l’afecte  

negatiu,  les  tendències  d’evitació  i  la  inhibició conductual, i a l’hemisferi esquerre 

l’afecte positiu i les tendències d’aproximació. A pesar d’aquestes aproximacions, cal 

tenir present que, des del punt de vista científic, no és possible  fer  un  enfocament  

localitzacionista estricte, i que per tant, aquestes afirmacions són només orientatives.   

 

b) Sistema   límbic 

 

És la part del cervell especialitzada en el processament de les emocions. És  

filogenèticament més antic que el còrtex  cerebral  i  està  dissenyat  per  assegurar  la  

supervivència  dels organismes i de les espècies. A nivell estructural està constituït per 

un conjunt d’estructures anatòmiques localitzades en el cervell a nivell subcortical. A 

nivell  funcional,  a  través  del  sistema  límbic  es transmeten  les  sensacions  de gana,  

set,  desig  sexual  i  s’activa  la resposta emocional en situacions d’emergència.   

 

Una de les principals estructures del sistema límbic és l’amígdala, la qual té una funció 

importantíssima en l’avaluació dels esdeveniments i en l’activació de la resposta 

emocional. L’amígdala, i el sistema límbic en general,  té  potents  connexions  amb  

les estructures neocorticals, de manera que una emoció forta pot inundar el 

pensament, de manera que aquest deixa de raonar fredament i passa a tenir 

distorsions perceptives i ocasionar respostes  irreflexives  (és  el  nomenat  segrest  

amigdalar). En canvi, les connexions entre el neocòrtex i el sistema límbic són més 

pobres i poden colapsar-se fàcilment, especialment davant d’emocions fortes. En  

paraules  del  professor  Bisquerra, podríem dir que “l’amígdala funciona  com  un  

executiu (pren  decisions  immediates) i  el  neocòrtex com una comissió (analitza  la  

informació  amb  més  precisió  però  necessita  més  temps)” (Bisquerra, 2009; 106). 
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Això explica perquè en determinades  circumstàncies,  l’emoció  pot  dominar  la  raó, 

però en canvi canviar l’emoció a través del raonament és molt difícil (resulta més fàcil 

canviar una emoció superposant-hi una altra emoció igualment  intensa  però  de  

caire  contrari  que  no  pas  a  través  del pensament). A més a més, el cos necessita 

un cert temps (aproximadament 20 minuts) per recuperar l’estat  de  calma  habitual  

desprès  d’un  impacte  emocional  potent.  

 

Una altra aportació feta per la neurociència a l’estudi de les emocions i que mereix 

especial atenció és l’estudi dels neurotransmissors. Aquests, són substàncies químiques  

de  diferent  natura  que  són alliberades  per  les  neurones  a  l’espai  sinàptic  i  que  

funcionen  com  a transmissors  d’informació  entre  les  neurones.  S’han  identificat  

uns 50 neurotransmissors diferents, alguns d’ells són hormones que participen en altres  

processos en l’organisme. A nivell cerebral els neurotransmissors participen en la  

transmissió  de  sensacions (gana, set, son, plaer, desig sexual, por, ràbia, tristesa...),  en  

la regulació de constants metabòliques (tensió arterial, temperatura corporal, pH, ritme 

cardíac i respiratori...). Pel  que fa a la regulació emocional,  s’han identificat alguns 

neurotransmissors particularment importants com per exemple la Oxitocina, les 

Endorfines, la Feniletilamina (FEA), la Dopamina i la Serotonina. Tot i que la  comprensió  

de  com  funciona  el  cervell  a  nivell  bioquímic  ha  permès dissenyar fàrmacs per 

combatre trastorns com per exemple la  depressió, també és possible influir en aquesta 

química a través d’accions i de pensaments. Així doncs, es pot modificar la química 

del cervell, de manera similar a com ho fan els fàrmacs o les drogues, a  través  d’un 

entrenament en diferents activitats i exercicis (pràctica esportiva, tècniques de 

relaxació, respiracions, visualitzacions, pensaments  positius  a  través  de tècniques  de  

reestructuració  cognitiva, ioga, treballs corporals  etc.), obviant d’aquesta manera els 

efectes secundaris d’aquells.  

 

Un altra aportació molt rellevant és el descobriment de les anomenades neurones  

mirall  per  un  grup  d’investigadors  italians,  la  funció  de  les  quals  ha  estat objecte  

d’estudi  en  els  darrers anys. Les neurones mirall són un sistema de neurones que 

s’activen tant quan s’executa una acció com quan s’observa com l’executa una altra 

persona, la qual cosa permet comprendre el significat de les accions alienes, així com 

també possibilita la comprensió dels estats emocionals dels altres (la empatia) i el 

contagi emocional.  
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Per tancar aquest apartat, citar també una de les aportacions més importants d’un 

dels investigadors més rellevants del cervell emocional6, i que és Antonio Damasio. 

Aquest, formula la hipòtesi del marcador somàtic (1996), el qual funciona com un 

senyal d'alarma automàtica que s'activa per les respostes neurofisiològiques pròpies de 

la resposta emocional, i que vindria a ser com una espècie d'intuïció que predisposa a 

la presa de decisions. El cervell doncs, integra en fraccions de segon, l'experiència 

emocional amb el raonament lògic (interrelaciona la capacitat per a decidir, les 

opcions i alternatives davant un conflicte i les seves conseqüències) i com a 

conseqüència de tot impulsa a l'acció. Aquest marcador somàtic s’hauria 

desenvolupat al llarg de l’evolució filogenètica de l’espècie (tal com ho demostra el 

creixement progressiu de la part del crani que  conté  el  lòbul prefrontal),  però  també  

al  llarg  de  la  vida  de  cada individu,  de  manera  que  és  la  part  del  cervell  que  

més  tarda  en completar la seva maduració (no es finalitza fins aproximadament els 20 

anys).   

 

3.1.3 Emocions i Salut 

 

Tot  i  que  la  relació  entre  Emoció  i  Salut7  ha  estat observada  des  dels  inicis  de  la  

medicina,  només  recentment  s’ha  abordat l’estudi experimental d’aquesta relació. 

Les emocions i els trastorns afectius influeixen en els trastorns físics a través de processos 

biològics, conductuals, cognitius i socials.    

Pel que fa a les  emocions  negatives  (ira,  hostilitat,  ansietat  i depressió), aquestes  

participen  decisivament  en  el  començament  i/o  en  el  curs  d’un gran  nombre  de  

trastorns  cardiovasculars, respiratoris, gastrointestinals, endocrins, dermatològics, 

musculars  o  alteracions  del  sistema  immunitari. Des de la Psiconeuroinmunologia 

(PNI), s’han fet nombroses investigacions en les quals s’han augmentat les evidències 

(tot i que encara es tractin d’aportacions provisionals) que els estats emocionals 

poden alterar la resposta immunitària i per tant, afectar al desenvolupament (curació 

o empitjorament) de moltes malalties. De la mateixa manera, des d’aquests estudis, 

s’ha vist també com les emocions positives poden ser un factor de prevenció de certes 

malalties víriques. 

                                                      
6 Altres autors destacats dins del camp de la neurociència pel que fa al cervell emocional són: 

LeDoux (1994,1999), Barraquer (1995), Mora (1996), Mac Lean (1993), Tucker y Frederick (1989)i 

Panksepp (1993). 
7 Entesa tal i com la defineix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva Carta Magna 

del 1946: “estat de complet benestar físic, psíquic i social i no només com l’absència de 

malalties”.  
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Cal tenir però molt present, que la majoria dels trastorns en els que participen les 

emocions, tant en el seu inici com en la seva evolució són multifactorials, és a dir, no 

tenen un únic origen causal.  

Per altra banda, la influència de les emocions positives en el manteniment i 

potenciació de la salut ha tardat més en cridar l’atenció dels investigadors i s’ha 

començat a explorar més recentment. Segons Fredrickson (1998) les emocions positives  

ajuden a les persones a superar més ràpidament les situacions d’estrès i fer-se  més  

fortes  o  resistents  davant  de  futures  adversitats  ja  que,  segons postula  aquest  

autor  a  través  del  seu  “model  d’ampliació  i  construcció d’emocions   positives”   

(Fredrickson,   1998),   les   emocions   positives   es vincularien  a  una  ampliació  de  les  

possibilitats  de  l’atenció,  la  cognició  i l’acció  i  a  una  millora  en  els  recursos  físics,  

intel·lectuals  i  socials  de l’individu.   

 

 

3.1.4 Concepte d’Emoció 

 

Abans de parlar d’emocions, és molt important tenir clar què són. Sobretot, tenint en 

compte que en el llenguatge col·loquial hi ha nombrosos conceptes considerats 

equivalents o sinònims a aquest terme, és important que des d’una vessant més formal 

i científica, es facin algunes distincions que permetin delimitar aquest concepte. 

Segons Bisquerra (2003) l’emoció es pot definir com: “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 

aconteixement extern o intern”.         

L’emoció, es pot distingir d’altres fenòmens afectius segons la seva duració. Mentre 

que l’emoció té una durada breu (pot durar segons, minuts, de vegades hores, però 

difícilment dies) el sentiment pot allargar-se fins i tot durant tota la vida. Per sentiment 

s’entén el component cognitiu de les emocions, i per tant es pot allargar o escurçar en 

el temps amb la voluntat. Allargar segons quins sentiments pot ser altament negatiu i 

de gran risc. L’estat d’ànim o d’humor té una duració indefinida (hores, dies, setmanes, 

mesos o fins i tot anys). Aquests depenen més de les valoracions globals que es fan 

sobre el món que ens envolta que no pas d’un esdeveniment concret. L’estat d’ànim o 

d’humor és per tant un estat emocional de major durada i menor intensitat que les 

emocions agudes. En la mesura que un estat d’ànim és negatiu, intens i freqüent, pot 

arribar a constituir un desordre emocional, la qual cosa requereix tractament 

psicoterapèutic o psicofarmacològic. Els trets de personalitat, els constitueixen aquelles 

emocions que una persona exterioritza de forma habitual, fins al punt d’arribar a ser 



27 

 

característiques de la persona. D’aquesta manera, es diu que una persona és alegre, 

poruga, trista etc.  

 

3.1.5 Funcions de les emocions 

 

Els investigadors estan d’acord en que les emocions han estat cabdals en l’adaptació 

a l’ambient, i les principals funcions d’aquestes van orientades en aquest sentit 

(Bisquerra 2009): 

 

- Motivadora: les emocions són motivadores de la conducta. Aquestes no són vestigis 

innecessaris o perjudicials de les etapes evolutives més antigues en les quals l’intel·lecte 

tenia menys importància. Sense les emocions, les accions són impossibles. La 

supervivència requereix “acció” i aquesta és impulsada per les emocions, que eviten la 

paràlisi de l’anàlisi (pensar molt i no fer res). Les emocions poden tenir una forta 

influència sobre la cognició, bloquejant o interferint en el raonament, la memòria i la 

atenció, però això no és necessariament quelcom dolent per l’organisme: el 

raonament abstracte i fred no sempre és la millor estratègia per la supervivència. 

L’activació d’una emoció dirigeix l’atenció a la informació rellevant, aguditza les 

modalitats sensorials corresponents, explora les categories de la memòria adequades, 

proposa patrons d’informació i els busca, prepara patrons motrius rellevants i resigna 

prioritats entre els objectius. 

 

- Adaptativa: tal i com ja s’ha dit, les emocions permeten tant al llarg de la filogènesis 

com l’ontogènesi l’adaptació a l’entorn. 

 

- Informativa: tant cap al propi subjecte com a la resta. 

 

- Social: permeten comunicar com ens sentim i influir en els demés; De fet, hi ha 

expressions emocionals universals, inscrites en el patrimoni genètic de la humanitat.  

 

A banda d’aquestes funcions de les emocions en general, cada emoció té funcions 

específiques. 
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3.1.6  Procés de vivència emocional 

 

La paraula emoció procedeix del llatí “ex-movere”, que és la suma de “movere” 

(moure) i el prefix “e” (cap enfora, fora d’un mateix). L’origen etimològic de la paraula 

doncs, ja suggereix que tendència a actuar està present en l’emoció.        

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

 

- Prèviament, es capta a través dels sentits, de manera conscient o inconscient, un 

esdeveniment, estímul o objecte. Aquest esdeveniment pot ser intern o extern, actual, 

passat o imaginari.  

 

- Tot seguit, el mecanisme de valoració avalua de forma automàtica qualsevol estímul 

que arriba dels sentits susceptible d’activar la resposta emocional (Teoria de la 

valoració automàtica de Arnold). Només en el cas que es valori que l’aconteixement 

pot afectar a la supervivència, benestar, objectius, tant propis com de les persones 

pròximes, es dóna una resposta emocional. L’emoció resultant serà positiva si la 

valoració de la situació suposa un benefici o guany cap als objectius o benestar i 

negativa si suposa una pèrdua, dificultat  o perill. En un segon moment de l’avaluació 

(Teoria de la valoració cognitiva de Lazarus) es valora la capacitat personal per 

afrontar la situació (la qual cosa determinarà la intensitat de l’emoció). Tot i ser una 

reacció cognitiva, generalment no és conscient. En la valoració intervenen molts 

factors: significat de l’aconteixement, atribució causal, avaluació de les habilitats 

d’afrontament, experiència prèvia, context... Per això davant un mateix succés poden 

haver reaccions diferents, doncs la emoció no depèn de l’aconteixement en sí, sinó de 

la manera que tenim de valorar-lo.  

 

- A continuació, es dóna la resposta emocional pròpiament dita, la qual inclou tres 

elements o components, els quals alhora coincideixen amb tres fenòmens diferents.  

Aquests components no sempre funcionen en sincronia, sinó que són parcialment 

independents. Per això, no és sempre fàcil trobar patrons de resposta fisio-cognitives-

conductuals per cada emoció. 

 

a) Component neurofisiològic: són respostes involuntàries que tenen lloc en 

l’organisme (taquicàrdia, rubor, sudoració, sequedat de boca, nivells de certs 

neurotransmissors, secrecions hormonals, respiració, pressió sanguínia, canvi en el 

to muscular...). Les investigacions en neurociència han possibilitat conèixer les 
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relacions entre l’experiència emocional i els seus correlats neurofisiològics. El 

“processament emocional” és el fenomen neuronal propi del cervell, del qual el 

subjecte no n’és conscient, i que s’activa a partir de la valoració automàtica. 

Aquest, coincideix amb el component psicofisiològic.  

b) Component comportamental: Coincideix amb l’expressió emocional (manifestació 

externa de l’emoció). El llenguatge no verbal (expressions facials on es combinen 

23 muscles, to de veu, volum, ritme, moviments de cos...) aporta informació sobre 

el tipus d’emoció que s’experimenta.  

c)   Component cognitiu: vivència emocional subjectiva però conscient, que permet 

prendre consciència de la reacció psicofisiològica i cognitiva i en conseqüència, 

etiquetar l’emoció (en funció del domini del llenguatge). Només es pot conèixer 

a través de l’autoinforme. Aquest component coincideix amb el que es 

denomina “sentiment”. És molt important saber, que no pel fet que una emoció 

no s’experimenti conscientment, aquesta deixarà de controlar (o ho farà amb 

menor grau) el comportament, forma de pensar o d’avaluar les coses. 

 

- En darrer lloc, es dóna la predisposició a l’acció (orexis), doncs tal i com ja s’ha dit en 

un primer moment, l’emoció predisposa a aquesta. Existeix un ampli potencial de 

respostes complexes que es poden donar (o no, doncs no formen part de l’emoció i 

per tant no són una condició necessària ni suficient dins l’experiència emocional), tot i 

que a grans trets es pot dir que cada emoció té una predisposició a un comportament 

específic. La predisposició a l’acció es resumeix en l’expressió “fight or fly” (lluita o 

vola), que reflecteix dos dels comportaments bàsics per assegurar la supervivència i 

que són les respostes típiques de la ira (atac) i de la por (fugida). En aquesta resposta, 

influirà la valoració que hagi fet el subjecte sobre les seves condicions per fer front o no 

a la situació.  
 

 

 

 

 

Model d’emoció tret de Bisquerra, Rafael “Psicopedagogia de les emocions” 

 

Esdeveniment Valoració 

Neurofisiològica 

Comportamental 

Cognitiva 

Predisposició 

a l’acció 
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3.1.7 Classificació de les emocions 

 

Parlar d’emocions és endinsar-se en la complexitat. És per aquest motiu, que 

l’estructura de les emocions no es correspon a un model de compartiments estancs 

sinó que aquests són com oceans (hi ha com un continu que permet passar d’unes a 

altres sense que la frontera entre elles quedi clara). Això, dificulta l’elaboració d’una 

classificació que sigui generalment acceptada, per la qual cosa existeixen diferents 

models teòrics sense que cap d’ells sigui acceptat de forma general en l’actualitat. 

Bisquerra, en el seu llibre “Psicopedagogia de les emocions”, a banda de fer-ne un 

ampli recull de les classificacions dels diferents autors a nivell internacional), proposa 

una classificació psicopedagògica de les emocions (Bisquerra, 2009), que distingeix: 

 

- Emocions negatives: són resultat d’una valoració desfavorable respecte als propis 

interessos. Agruparien: por, ira, tristesa, fàstic, ansietat, vergonya... amb totes les seves 

variants.  

 
 

  

Definició 
 

 

Desencadenant 

 

Resposta 

impulsiva 
 

 

Afrontament positiu 

 

Famílies 

Ir
a

 

És una reacció 

produïda per la 

consideració de ser 

tractats malament 

o injustament 

Prejudici, ofensa, 

menyspreu, 

frustració... 

Agressió 

directa, 

indirecta. 

Implicar-se 

en activitats, 

parlar. 

Distraccions, 

activitat física, 

relaxació, 

emmarcar les 

situacions des del 

positivisme 

Còlera, ràbia, 

fúria, 

indignació, 

irritació, odi... 

A
n

si
e

ta
t 

Anticipació a un 

perill futur, 

indefinible i 

imprevisible 

Preocupació, 

amenaça... 

Estrés Relaxació diària, 

meditació, 

reestructuració 

cognitiva 

Angoixa, 

desesperació, 

inquietud, 

preocupació, 

nerviosisme... 

P
o

r 

Es produeix davant 

un perill real i 

imminent; Quan 

sentim el nostre 

benestar físic o 

psíquic amenaçat 

Perill, 

inseguretat, 

amenaça... 

Atac, fuga, 

immobilitat, 

estrés 

Evitar les situacions 

perilloses, 

reestructuració 

cognitiva, 

relaxació, respiració 

Temor, horror, 

pànic, fòbia, 

espant... 

Tr
is

te
sa

 

Experimentar una 

pèrdua irreparable 

Pèrdues (d’un 

ésser estimat, de 

la salut, 

separació...) 

Desmotivació 

general, 

depressió, 

suïcidi, 

alcoholisme, 

drogues... 

Activitats plaents i 

socials (cohesió 

social i sentiment 

de pertinença a un 

grup). 

Reestructuració 

cognitiva i 

relaxació.  

Depressió, 

frustració, 

decepció, 

pena, 

melancolia, 

soledat... 
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V
e

rg
o

n
y
a

 
Pèrdua de la 

dignitat per alguna 

acció feta per un 

mateix 

Humiliació, 

insults... 

 Superació del 

sentiment de 

culpabilitat, 

d’inferioritat i 

timidesa. 

Reestructuració 

cognitiva i relaxació 

Culpabilitat, 

timidesa, 

inseguretat, 

pudor... 

A
v

e
rs

ió
 Rebuig davant una 

altra persona o 

davant una cosa 

Estímuls 

desagradables 

que provoquen 

la necessitat 

d’allunyament 

Allunyament, 

nàusees, 

vòmits 

Rebuig i evitació Hostilitat, 

menyspreu, 

ressentiment, 

fàstic, rebuig... 

 

- Emocions positives: són el resultat d’una avaluació favorable respecte a la 

consecució dels objectius propis. Inclourien alegria, amor, felicitat... amb totes les 

emocions relacionades.  

 

  

Definició 
  

 

Desencadenant 

 

Efectes positius 
 

 

Família 

A
le

g
ri
a

 

És l’emoció que 

produeix un succés 

favorable 

Bones relacions socials, 

satisfaccions bàsiques, 

experiències positives 

(enamorar-se, passar un 

examen, el naixement 

d’un fill...) 

Satisfacció, plaer, 

benestar... 

Entusiasme, 

eufòria, 

diversió, plaer, 

excitació, 

gratificació, 

èxtasis 

H
u

m
o

r 

És la bona disposició 

en que una persona 

es troba per fer una 

cosa 

Varietat d’estímuls que 

es consideren divertits: 

acudits, paròdies, 

pel·lícules, música... 

Augmenta la confiança 

en els altres, prepara 

l’organisme per 

experimentar plaer 

sensorial, redueix l’estrés, 

el malestar i el dolor 

Hilaritat, riure... 

A
m

o
r 

Afecte que es 

manifesta per una 

altra persona, 

animal, cosa o idea 

Valoracions subjectives 

respecte a l’ésser 

estimat 

 Afecte, 

tendresa, 

simpatia, 

empatia, 

acceptació, 

devoció, 

respecte.... 

F
e

lic
it
a

t 

És un estat de 

benestar desitjable 

La família, el treball, les 

relacions socials, 

l’absència de malalties... 

Facilita l’empatia, genera 

actituds positives cap a un 

mateix i cap els altres, 

afavoreix l’autoestima, les 

bones relacions socials, la 

creativitat... 

Goig, 

tranquil·litat, 

pau interior, 

satisfacció, 

benestar, 

placidesa...  

 

- Emocions ambigües: l’avaluació és equívoca. Poden ser positives o negatives segons 

les circumstàncies. Es refereix a la sorpresa, l’esperança, la compassió... 
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Definició 
 

 

Desencadenant 

 

Efectes positius  
S
o

rp
re

sa
 És una reacció provocada per alguna 

cosa imprevista. Pot derivar en negativa o 

positiva depenent de l’estímul. És l’emoció 

més breu.  

Estímuls novedosos, 

inexperts, canvis 

sobtats, 

interrupcions... 

Prepara a la persona per 

afrontar esdeveniments 

inexperts.  

E
sp

e
ra

n
ç

a
 Consisteix en témer el pitjor, però desitjar el 

millor 

Esperar el pitjor, ànsia 

de millora 

Disminució d’estats 

depressius, d’episodis 

d’ansietat i menors 

alteracions emocionals 

C
o

m
p

a
ss

ió
 Preocupació altruista pel patiment dels 

altres amb el desig d’ajudar-los 

Altruisme, empatia Augment de l’empatia, 

compartir els sentiments 

amb els altres 

 

 

 

- Emocions estètiques: es manifesten quan es reacciona emocionalment davant una 

manifestació artística (literatura, pintura, escultura, música, cine, teatre...). Han estat 

molt poc estudiades.   

 

3.1.8 La Intel·ligència Emocional 

 

Mentre que fins als anys setanta es va treballar bàsicament en un abordatge analític 

de les emocions disfòriques, sense aconseguir un enfocament integrador que inclogués 

les emocions positives, partir d’aleshores, i especialment des de la Psicologia 

Humanista, es registra un interès creixent per les emocions que no  para  d’augmentar. 

 

A la dècada dels 90 es produeix un augment espectacular de publicacions i estudis 

relacionats amb les  emocions,  procedents  tant  de  l’entorn  de  la  Psicologia  com  

del  de  la Neurociència, fins al punt de considerar-se que s’està assistint  a  una  

veritable  revolució  emocional  que  està  afectant  i  afectarà encara més en el futur 

a la psicologia, a l’educació i a la societat en general (Bisquerra, 2000:19). És en aquest 

context, que trobem els orígens del concepte d’Intel·ligència emocional.   

Tot i que la Piscologia Humanista i el Counseling es poden considerar un antecedent 

remot (Gordon, Allport, Abraham Maslow i Carl Rogers, a partir de la meitat del s. XX, 

s’ocupen de les emocions amb aplicacions pràctiques en el Counseling i la 

psicoteràpia) i la psicoteràpia racional-emotiva de Albert Ellis (1977) i la teràpia 

cognitiva de Aaron Beck (1976) els precursors pràctics d’aquesta, les arrels més 
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pròximes de la Intel·ligència Emocional descansen principalment sobre el treball de 

Gardner (1983) en relació a les Intel·ligències Múltiples i més específicament, sobre els 

seus conceptes d’Intel·ligència Interpersonal i Intrapersonal. Tot i que aquest no parla 

directament d’Intel·ligència Emocional, aquesta, vindria a ser el resultat de les dues 

intel·ligències que s’acaben d’esmentar.      

      

Pel que fa a l’aparició del concepte d’Intel·ligència Emocional formulat com a tal, es 

considera que el primer article científic que parla sobre aquesta és el de Salovey y 

Mayer (1990) amb el títol de “Emotional Intelligence”8. Aquest passà pràcticament 

desapercebut al principi, i van tenir que passar 5 anys fins que el divulgà Daniel 

Goleman (1995) en la seva publicació de “Emotional Inteligence”, la qual tingué una 

difusió espectacular.  Goleman contrasta la Intel·ligència Emocional amb la 

intel·ligència general i afirma que la primera pot ser tan o més poderosa que la segona 

en la consecució de la Felicitat. En aquest sentit, Goleman pensa que en un futur, el CE 

(coeficient emocional) substituirà al CI (coeficient intel·lectual). A més a més, sosté que 

aquesta pot ser apresa per totes les persones.      

Així doncs, tot i que tal i com s’ha explicat l’origen del moviment de la Intel·ligència 

Emocional ve de ma de “Salovey i Mayer” (1990), CASEL9 i Goleman, hi ha hagut altres 

autors que han investigat i publicat posteriorment sobre el concepte de Intel·ligència 

Emocional. Algunes obres de referència obligada són:  

 

- Salovey y Sluyter (1997): parlen sobre les aplicacions educatives de la Intel·ligència    

Emocional) 

 

- Mayer, Salovey y Caruso (2000): exposen com es pot concebre la Intel·ligència 

Emocional com moviment cultural, com tret de personalitat i com habilitat mental 

 

- Bar-On y Parker (2000), Shulze y Roberts (2005) i Mestre Navas i Fernandez Berrocal 

(2007): en la dècada del dos mil han aparegut algunes obres amb la col·laboració 

d’autors reconeguts, que exposen l’estat de la qüestió amb els últims avenços 

 

- Al 2001 es crea The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (2001)  

Altres autors destacats són: Saarni, Elias, Tobias, Friedlander, Graczyk, Payton, 

Weissberg, Greenberg, Zins, Le Doux Damasio etc.  

 

                                                      
8 Val a dir però, que anteriorment ja s’havien publicat alguns documents on se’n feia esment. 
9 CASEL (Consortium for the Advancement of Social Emotional Learning (SEL)) és una institució 

dedicada a la difusió de l’educació emocional i social en el món, que va ser fundada al 1994 (i 

per tant, abans inclús de la publicació del llibre de Goleman). 
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De l’anàlisi de les aportacions dels diferents autors, s’arriba a la conclusió que 

existeixen divergències entre el concepte que tenen d’Intel·ligència Emocional. Alguns 

autors con Salovey i Mayer (1990, 2007) entenen la Intel·ligència Emocional com una 

habilitat o capacitat mental relacionada amb el processament de la informació 

emocional. D’altres com Petrides i Furnham (2001) la consideren com un tret de 

personalitat i d’altres com Bar-On (1997) i Goleman (1995) opten per un model mixt.  

 

D’aquest posicionaments diferents, se’n deriven maneres diferents d’avaluar aquest 

constructe. Els partidaris del Model d’Habilitat, consideren que la Intel·ligència 

Emocional s’ha de mesurar a l’estil dels trets d’intel·ligència. Són proves de potència. 

Això significa que les preguntes tenen respostes correctes i incorrectes i que al final 

s’obté una puntuació respecte un rendiment màxim. Un exemple representatiu és el 

MSCEIT (Mayer Salovey i Caruso Emotional Intelligence Test). Tot i que alguns 

consideren que aquest test és el més coherent amb el model científic, d’altres el 

critiquen degut a que no pot puntuar objectivament. Els partidaris del Model de Tret en 

canvi, utilitzen instruments similars als tests de personalitat; és a dir, basats en 

l’autoinforme, amb preguntes on no hi ha respostes correctes o incorrectes, sinó 

descripcions del propi comportament. Un exemple de prova és el el TEIQue (Trait 

EMotional Intelligence Questionnaire) de Petrides y Furnham(2001). Dins els Models 

Mixtos destaquen el  EQ-I (Emotional QUotient Inventory) de Bar-On i el ECI (Emotional 

Competence Inventory) de Boyatzis, Goleman i Hay/mcBeer. 

 

Més enllà del debat entre aquests posicionaments, el més important és destacar que hi 

ha un acord força generalitzat en que existeixen unes competències emocionals, que 

són importants per la vida i que poden ser apreses, amb múltiples aplicacions en la 

educació, la salut i les organitzacions.  

 

 
9.2 MARC TEÒRIC DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

3.2.1  L’Educació Emocional  

 

Resulta difícil descriure de manera breu el que és l’Educació Emocional, però a grans 

trets es podria resumir amb les paraules de Bisquerra (2003) com un “procés educatiu, 

continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a 

complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els 
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elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per aquet motiu, 

es proposa el desenvolupament de coneixement si habilitats sobre les emocions, amb 

l’objectiu de capacitar a l’individu per enfrontar-se millor als reptes que es plantegen a 

la vida quotidiana. Tot això, té com a finalitat última augmentar el benestar personal i 

social”.  

 

Els principals objectius de l’Educació Emocional, són segons aquest mateix autor, les 

següents:  

 

- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions 

- Identificar les emocions dels altres 

- 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 

 

De tot això, és rellevant destacar, que l’Educació Emocional adopta la perspectiva de 

la salutogenesi, i degut a això, té una doble funció. Per una banda pretén prevenir els 

efectes patològics de les emocions negatives (com poden ser la ira, l’estrés, l’ansietat, 

la tristesa...) i per una altra intenta potenciar el desenvolupament de les emocions 

positives (la qual cosa inclou el desenvolupament de la Intel·ligència emocional i la 

seva aplicació en les situacions de la vida).  

 

A diferència de la Psicoteràpia, que busca el tractament de les emocions negatives, 

l’Educació Emocional s’encarrega del desenvolupament de les emocions positives i de 

la prevenció de les negatives. En aquest sentit, es pot dit que té un enfocament més 

preventiu que de tractament. A més a més, mentre que la Psicoteràpia treballa 

normalment des d’una atenció individualitzada, on una persona que es troba 

malament va a un professional que li proporciona tècniques, l’Educació Emocional 

treballa en grup.  
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Afegir també, que L’Educació Emocional, es posa en pràctica a través de programes 

en diferents contextos, primordialment a escoles, entorn sociocomunitari (assicoacions 

vàries, centres cívics, casals d’avis, esplais...), organitzacions (empreses, fundacions, 

institucions....), sanitat (grups de risc, addiccions, grups de dol, gent que viu sola...) etc. 

Tot i estar dirigits a persones de diferents edats, sempre és important tenir en compte 

que és molt important iniciar l’educació emocional des dels primers moments de vida, 

ja que és on es desenvolupen les primeres emocions.  

 

3.2.2 El Model del GROP 

 

El GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) treballa l’educació 

emocional, en investigació i docència, amb el propòsit de contribuir al 

desenvolupament de competències emocionals. Aquest, adopta un model integrador 

dels diferents marcs teòrics:  

 

          

 

Model tret de Bisquerra, Rafael “Psicopedagogia de les emocions” 

 

Segons Bisquerra i Pérez (2007), “competència” és la capacitat per mobilitzar 

adequadament un conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds 

necessàries per realitzar activitats diverses amb un cert nivell de qualitat i eficàcia. 

D’aquí se’n desprèn la definició de “Competències Emocionals”, com el conjunt de 
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coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, 

comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals 

(Bisquerra, 2009).  

 

Aquestes Competències Emocionals, segons Bisquerra, aportarien valor afegit a les 

funcions professionals i promourien el benestar emocional. Així mateix, el major domini 

d’aquestes, afavoriria una millor adaptació al context social i un millor afrontament als 

reptes que planteja la vida. Així doncs, millorant-les es facilitarien els processos 

d’aprenentatge, les relacions interpresonals, la resolució de conflictes etc. Tot i que les 

Competències Emocionals es basen en la Intel·ligència Emocional, aquestes integren 

elements d’un marc teòric més ampli, incloent habilitats socials, habilitats de vida, 

autoestima etc. (Bisquerra 2009). Val a dir també, que el tema de les competències 

emocionals està en procés de construcció i la seva reformulació es permanent.  

 

Per l’aplicació de programes d’Educació Emocional, el GROP proposa agrupar les 

competències emocionals en cinc blocs o dimensions bàsiques, dins les quals es 

tracten els diferents aspectes de l’educació emocional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model tret de Bisquerra, Rafael “Psicopedagogia de les emocions” 

 

En la taula següent, es defineixen aquestes cinc competències definides pel GROP 

(que en l’ordre que el GROP acostuma a citar-les són: Consciència emocional, 

Regulació Emocional, Autonomia Emocional, Competència Social i Competències per 

la vida i el benestar) i es concreten les subcompetències que engloben cadascuna 

d’elles.  

 
Competències 

Emocionals 

 

Consciència 

Emocional 

Regulació 

Emocional 

Competències per la 

vida i el benestar 

Autonomia 

Emocional 

Compètencia 

Social 
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Competència 

 

 

Descripció 

 

 

Subcompetències 

 

 

Descripció 

 

Consciència 

emocional 

 

Capacitat per prendre 

consciència de les pròpies 

emocions i de les emocions dels 

demés, incloent l’habilitat per 

captar el clima emocional d’un 

context determinat. S’ha de 

saber trobar l’equilibri entre la 

inconsciència i la obsessió (les 

competències emocionals són 

com afinar un violí; si estires 

massa es trenquen i si no, no 

sonen).  

Presa de consciència de 

les pròpies emocions 

Capacitat per percebre amb precisió els propis sentiments i emocions, 

identificar-los i etiquetar-los. Contempla la possibilitat d’experimentar 

emocions múltiples i de reconèixer la incapacitat de presa de consciència 

dels propis sentiments, degut a inatenció selectiva o dinàmiques 

inconscients.  

Donar nom a les pròpies 

emocions 

Eficàcia en la utilització del vocabulari emocional  adequat i les expressions 

disponibles en un context cultural determinat per desitjar emocions. 

Comprensió de les 

emocions dels altres 

Capacitat  per percebre amb precisió les emocions i perspectives dels 

demés i d’implicar-se empàticament en les seves vivències emocionals. 

Inclou la perícia servir-se de les claus situacionals i expressives (comunicació 

verbal i no verbal) que tenen un cert grau de consens   cultural pel significat 

emocional. 

Regulació 

emocional 

 

 

 

 

 

Capacitat per manegar les 

emocions de forma apropiada. 

Suposa prendre consciència de 

la relació entre emoció, 

cognició i comportament, tenir 

bones estratègies 

d’afrontament i capacitat per 

autogenerar emocions positives 

etc. 

Prendre consciència de la 

interacció entre emoció, 

cognició i comportament 

Els estats emocionals incideixen en el comportament i aquests en l’emoció; 

ambdós poden regular-se per la cognició (raonament, consciència). 

Tanmateix, raó i emoció no són dues coses independents, sinó que els 

pensaments generen emocions, però també les emocions dirigeixen el 

pensament, tot realimentant un espiral creixent.  

Expressió emocional 

Capacitat per expressar las emocions de forma apropiada.  Habilitat  per  

comprendre  que  l’estat  emocional intern no necessita correspondre amb 

l’expressió externa que d’aquest es presenta, tant en un mateix com els 

demés. En nivells de major maduresa, comprensió de l’impacte de la 

pròpia expressió emocional en altres i facilitat per tenir-lo en compte en la 

forma de mostrar-se a un mateix i als altres.  

Capacitat per a la 

regulació emocional 

Tot i que les emocions són molt funcionals (doncs ens mouen a actuar de 

forma molt ràpida sense perdre temps a fer complexes valoracions sobre 

tots els elements que intervenen en una situació), sovint també ens 

indueixen a emprendre comportaments erronis o que en lloc de millorar la 

situació encara l’empitjoren més. Així doncs, els propis sentiments i 

emocions sovint tenen que ser regulats (trobant un equilibri entre repressió i 
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descontrol). Això inclou, entre altres aspectes: regulació de la impulsivitat 

(ira, violència, comportaments de risc...), tolerància a la frustració per 

prevenir estats emocionals negatius (ira, estrés, ansietat, depressió), 

perseverar en l’assoliment dels objectius a pesar de les dificultats i 

capacitat per diferir recompenses immediates a favor d’altres més a llarg 

termini però d’ordre superior. 

Habilitats d’afrontament 

Habilitat per afrontar les emocions negatives mitjançant estratègies 

d’autoregulació que millorin la intensitat i duració d’aquests estats 

emocionals. 

Competència per 

autogenerar emocions 

positives 

Capacitat per experimentar de forma voluntària i conscient emocions 

positives (alegria, amor, humor, fluir) i gaudir de la vida. Capacitat per auto-

gestionar el seu propi benestar subjectiu en busca d’una millor qualitat de 

vida. 

Autonomia 

emocional o 

autogestió 

 

 

 

Es pot entendre com un 

concepte ampli que inclou un 

conjunt de característiques i 

elements relacionats amb 

l’autogestió personal, entre les 

que es troben l’autoestima, 

actitud positiva davant la vida,  

responsabilitat, capacitat per 

analitzar críticament les normes 

socials, la capacitat per buscar 

ajudar i recursos així com 

l’autoeficàcia emocional. Dins 

l’autonomia personal hi ha tres 

àmbits: l’autonomia de 

pensament, l’autonomia de 

comportament i l’autonomia 

emocional. 

Autoestima 
Tenir una imatge positiva d’un mateix; estar satisfet d’un mateix; mantenir 

bones relacions amb un mateix. 

Automotivació 
Capacitat  d'automotivar-se  i  implicar-se  emocionalment en activitats 

diverses de la vida personal, social, professional, de temps lliure etc. 

Actitud positiva 

Capacitat  per tenir una actitud positiva davant la vida, sentit constructiu 

del jo (self) i de la societat, sentir-se optimista i potent (empowered) al 

afrontar els reptes diaris, intenció de ser bo, just, caritatiu i compassiu etc. 

Responsabilitat 
Intenció d’implicar-se en comportaments segurs, saludables i ètics. Assumir 

la responsabilitat en la presa de decisions.  

Autoeficàcia emocional 

L’individu es percep a sí mateix amb la capacitat de sentir com desitja 

(s’ha de trobar l’equilibri entre la dependència emocional i la 

desconnexió). És a dir, l'auto-eficàcia emocional significa que un accepta 

la seva pròpia experiència emocional, tant si és única i excèntrica com si és 

culturalment convencional, i aquesta acceptació està d'acord amb les 

creences de l'individu sobre el que constitueix un balanç emocional 

desitjable. En essència, un viu d'acord amb la seva "teoria personal sobre 

les emocions" quan demostra l'auto-eficàcia emocional que està en 

consonància amb els valors morals propis.  
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Anàlisi crític de normes 

socials 

Capacitat d'avaluar críticament els missatges socials, culturals i dels mitjans 

de comunicació, relatius a les normes socials i comportaments personals. 

Resiliència per afrontar 

situacions 

adverses 

Capacitat que té una persona per enfrontar-se amb èxit a unes condicions 

de vida summament adverses (pobresa, guerres...) 

Intel·ligència 

Interpersonal o 

Competència 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És la capacitat de mantenir 

bones relacions amb altres 

persones. Això implica el domini 

de les habilitats socials, 

capacitat per la comunicació 

efectiva, respecte, actituds 

prosocials, assertivitat, etc. 

 

Dominar les habilitats 

socials bàsiques 

Escoltar (és la més important de totes les competències, doncs és la que 

possibilita les demés), saludar, despedir-se, donar las gràcies, demanar un 

favor, manifestar agraïment, demanar disculpes, mantenir una actitud 

dialogant, etc. 

Respecte pels altres 
Intenció d’acceptar i apreciar las diferències individuals i grupals i valorar 

els drets de totes les persones. 

Practicar la comunicació 

receptiva 

Intenció d’acceptar i apreciar las diferències individuals i grupals i valorar 

els drets de totes les persones. 

Practicar la comunicació 

expressiva 

Capacitat per iniciar i mantenir conversacions, expressar els propis 

pensaments i sentiments amb claredat, tant en la comunicació verbal com 

no verbal, i demostrar als demés que han estat ben compresos. 

Compartir emocions 

Consciència que l’estructura i naturalesa de les relacions vénen en part 

definides tant per el grau de immediatesa emocional o sinceritat expressiva 

com pel grau de reciprocitat o simetria en la relació. 

Comportament prosocial i 

cooperació 

Capacitat  per  esperar al torn; compartir en situacions diàdiques i de grup; 

mantenir actituds d’amabilitat i respecte als demés. 

Assertivitat 

Mantenir un comportament equilibrat, entre la agressivitat  i  la  passivitat.  

Això  implica  la  capacitat  per  defensar  i expressar els propis drets, 

opinions i sentiments; dir “no” clarament i mantenir-lo; fer front a la pressió 

de grup i evitar situacions en les quals un pot veure’s coaccionat; demorar 

actuar o prendre decisions en aquestes circumstàncies de pressió fins sentir-

se adequadament preparat etc. 

Prevenció i solució de 

conflictes 

Capacitat per identificar, anticipar-se o afrontar resolutivament conflictes 

socials i problemes interpersonals.  Implica  la  capacitat  per  identificar  

situacions  que requereixen una solució o decisió preventiva i avaluar riscos, 
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barreres i recursos.  Quan  inevitablement es  produeixen  els  conflictes, 

afrontar-los  de  forma  positiva,  aportant  solucions  informades  i 

constructives. La capacitat de negociació és un aspecte important, que 

contempla una resolució pacífica, considerant la perspectiva i els 

sentiments dels demés.  

Capacitat de gestionar 

situacions 

emocionals 

Habilitat per reconduir situacions emocionals molt presents en els demés 

que requereixen una regulació. Podem assimilar-lo a la capacitat para 

induir o regular les emocions en els demés. 

Habilitats de 

vida i benestar 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitat  per  adoptar  

comportaments  apropiats  i 

responsables per gaudir 

satisfactòriament dels reptes 

diaris de la vida, ja siguin privats, 

professionals o socials, així com 

les situacions excepcionals amb 

els quals anem topant. 

Permeten a l’individu organitzar 

la seva vida de forma sana i 

equilibrada, facilitant-nos 

experiències de satisfacció o 

benestar.  

 

Fixar objectius adaptatius Capacitat per fixar objectius positius i realistes.   

Presa de decisions en 

situacions personals, 

familiars, acadèmiques, 

professionals, socials i de 

temps lliure, que tenen 

lloc en la vida diària 

Suposa assumir la responsabilitat per les pròpies decisions, prenent en 

consideració aspectes ètics, socials i de seguretat. 

Buscar ajuda i recursos 
Capacitat per identificar la necessitat de recolzament i assistència i saber 

accedir als recursos disponibles apropiats.  

Ciutadania activa, cívica, 

responsable, 

crítica i compromesa 

La qual cosa implica reconeixement dels propis drets i deures; 

desenvolupament d’un sentiment de pertinença, participació efectiva en 

un sistema democràtic, solidaritat i compromís, exercici de valors cívics, 

respecte pels valors multiculturals i la diversitat etc. Aquesta ciutadania es 

desenvolupa a partir del context local, però s’obra a contextos més amplis 

(autonòmic, estatal, europeu, internacional, global). 

Benestar subjectiu 

Capacitat  para  gaudir de forma conscient de benestar subjectiu i 

procurar transmetre’l a les persones  amb qui s’interactua. Contribuir 

activament al benestar de la comunitat en la que un viu (família, amics, 

societat). 

Fluir 
Capacitat per generar experiències òptimes en la vida professional, 

personal i social. 
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A tall de resum, l’interès per les emocions té una llarga història, tot i que no és fins fa 

relativament poc (als anys 90) que ha sigut possible, gràcies als avenços científics, fer-

ne un estudi més rigorós.  

Aquestes investigacions han permès definir més acuradament el concepte i distingir-lo 

d’altres fenòmens afectius; Tanmateix, han permès analitzar el procés de la vivència 

emocional, definir-ne els components (neurofisiològic, comportamental i cognitiu) i fer 

estudis sobre la seva relació amb diferents aspectes, com per exemple la salut dels 

individus, el seu èxit professional i la seva satisfacció vital.  

Respecte al tema de la Salut, estudis des del camp de la medicina han corroborat la 

influència de les emocions positives en el seu manteniment i potenciació així com la 

influència de certes emocions negatives sobre algunes malalties i/o trastorns.  

Pel que fa al desenvolupament  professional i personal, la correcta gestió de les 

emocions (i que és la raó de ser de l’Educació Emocional), capacitaria, segons 

paraules de Rafael Bisquerra, a  l’individu per afrontar-se millor als reptes que se li 

plantegen a la vida quotidiana, la qual cosa aporta un valor afegit a les funcions 

professionals i promouen el seu benestar emocional i social.   

 

 

9.3 LA PROFESSIÓ DE L’EDUCACIÓ SOCIAL 

 

L’educació social és una professió reconeguda molt recentment, i que ha tingut 

una història curta (bàsicament des de la dècada dels 60). Aquesta, té una gran 

heterogeneïtat en els orígens, els perfils de persones que hi intervenien, la denominació 

de les categories laborals, la formació que rebien, els camps d’actuació etc. No 

obstant, gràcies a processos de coordinació i aglutinació dels professionals implicats 

en els diferents àmbits socioeducatius, els quals van desembocar a la constitució del 

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) l’any 1996, així com 

també gràcies a la incorporació de la formació a la universitat amb la creació de la 

diplomatura l’any 1991, s’ha anat regularitzant la professió.                

Malgrat això, resulta encara difícil arribar a una definició consensuada i acceptada de 

manera general del que és l’Educació Social, no només a causa dels variats i confusos 

antecedents històrics i dels àmbits d’intervenció assumits, sinó que també degut a que 

aquesta és un camp obert i en constant definició; Cal no oblidar, que la realitat social 

és canviant i dinàmica i que l’Educació Social per tant, ha d’oferir respostes 

educatives que s’adaptin a les noves demandes socials que van sorgint. És per aquest 
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mateix motiu, que tampoc existeix un consens acadèmic sobre els àmbits, les funcions 

ni les competències professionals que l’educació social ha de tenir.   

 

Tot i les dificultats esmentades, a continuació es fa esment d’una de les definicions 

d’Educació Social més citada, i que és la elaborada per ASEDES10:  

 

“Un dret de la ciutadania que es concreta en el reconeixement d’una 

professió de caràcter pedagògic, generadora de contextos educatius i 

accions mediadores i formatives, que són àmbit de competència 

professional de l’educador/a social, possibilitant:            

 - La incorporació del subjecte de l’educació a la diversitat de xarxes 

socials, entesa com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació 

social                                                                          

 - La promoció cultural i social, entesa com apertura a noves possibilitats 

d’adquisició de bens culturals, que ampliïn les perspectives educatives, 

laborals, d’oci i participació social” 

 

Un altra definició força estesa, i que es més concreta que l’anterior, és la que en fa 

l’AIEJI11:  

 

“Per educador social entenem aquell professional format que treballa 

amb nens i nenes, adolescents, adults i qualsevol altra persona que a 

causa d’alguna circumstància particular, originada en la seva 

constitució, en el seu ambient o en les dues coses a la vegada, se’ls fa 

més difícil la seva articulació en l’entorn social i, que per això, necessiten 

una ajuda socioeducativa més important”.  

 

Tal i com posa de manifest, aquesta darrera definició adopta una visió més restringida 

de l’Educació Social, donat que la relaciona únicament amb entorns carencials, i no 

contempla la població general i “normalitzada” com a possibles destinataris. 

D’aquesta manera doncs, està obviant el caràcter preventiu i d’optimització dels 

processos de socialització que té també l’Educació Social. Per contra, existeixen 

també altres definicions més integradores, com les dues que es citen a continuació:  

 

                                                      
10 ASEDES és l’Associació Estatal d’Entitats d’Educació Social, i com a entitat de referència 

Estatal legitimada per la totalitat d’associacions i col·legis professionals de tot l’Estat, auspicia i 

impulsa comissions i grups de treball per l’elaboració de tres documents professionalitzadors clau 

per la construcció i desenvolupament de la professió de l’Educador Social, i que són: “Definició 

professional de l’Educador Social”, “Catàleg de Funcions i Competències professionals” i “Codi 

Deontològic de l’Educador i l’Educadora Social”.  
11 Aquesta és la Associació Internacional d’Educadors Socials 
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 “S’entén per Educació Social els  processos i  dinàmiques educatives  

que possibiliten  i faciliten  el desenvolupament  òptim  dels  processos  de  

socialització,  tant des  d'una  perspectiva  inespecífica,  aquells  

processos aquelles  dinàmiques socioeducatives que  presenten  caràcter 

inespecífic i indiferenciat i que afecten qualsevol  persona en  qualsevol 

espai  socioeducatiu,  com des d'una  perspectiva  específica,  aquells  

processos  i  aquelles  dinàmiques socioeducatives  que  presenten  

caràcter  específic  i diferenciat,  que  tenen Iloc principalment dintre de 

la modalitat de  I'educació no formal  i que afecten  principalment,  però 

no  exclusivament,  les  persones  que  presenten  necessitats  particulars  

pel  que  fa  als  seus  processos d'integració social”. Miquel Gómez12 

 

 “L'educació social és l'acció educativa que té lloc en espais  no  escolars 

amb l'objectiu de facilitar la circulació social dels subjectes i dels grups, 

tant dels que es troben en situació de dificultat social com d'aquells que 

no s'hi troben i  que  presenten processos  de  socialització normalitzats” 

Violeta Núñez13. 

 

En síntesi, podem dir respecte l’Educador/a Social, que és un professional que 

acompanya a les persones en el seu procés de socialització i incorporació social, la 

funció del qual consisteix en crear contextos, xarxes i situacions educatives 

sistematitzades que potenciïn el desenvolupament de la sociabilitat, l’accés a la 

cultura, la millora de la qualitat de vida individual i/o comunitària, la integració i el 

benestar. Aquest, entén que l’educació es dóna al llarg de tota la vida i treballa amb 

un ampli ventall de col·lectius. Els destinataris de l’Educació Social es poden 

classificant atenent a si es troben en situació “d’exclusió, marginació o inadaptació”, 

en situació de “risc” o si per contra formen part de la població “normalitzada”.  

 

Pel que fa a les funcions de l’Educador/a Social, tal i com ja s’ha assenyalat, aquestes 

es  poden desenvolupar en molts àmbits, que tradicionalment s’han agrupat en tres 

grans sectors, i que són els tres camps professionals històrics de l’educació social:  

 

a) Educació Especialitzada: treball amb col·lectius de risc o amb desadaptació 

social. L’Educació Especialitzada té doncs el seu camp d’actuació en el intent de 

                                                      
12 Professor  del  Departament  de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat  de  Barcelona, 

membre del  Grup  de  Recerca  en  Educació  Social i autor  de  diversos  articles  i  publicacions  

sobre  els  àmbits   de L’acció  socioeducativa. 
13 Professora Titular de Pedagogia Social del Departament de Teoria i Història de l’Educació, de 

la Universitat de Barcelona i especialista en Pedagogia Social, assessora de programes educatius 

a España, Argentina, Uruguai i Mèxic. 
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buscar solucions o pal·liar certs problemes psicosocials que deriven en conductes 

inadaptades i problemes d’adaptació. 

Això inclou els perfils d’educador en diferents contextos i marcs institucionalitzats 

tals com els serveis socials d’assistència primària (en medi obert), en serveis socials 

especialitzats (toxicomanies, centres de dia), en centres de menors, pisos assistits, 

residències de gent gran, centres residencials per dones maltractades, institucions 

penitenciàries, en centres d’atenció a discapacitats, en centres de salut etc.  

Com senyala A. Petrus (1993, op. Cit, p. 192), aquest tipus d’educació “al marge 

del creixement de l’acció social que la defineix, ha col·laborat eficaçment per a 

que l’Administració passés d’una estratègia social assistencial a l’adopció d’una 

intervenció socio-educativa, dins d’un model sociocomunitari que busca reforçar 

la concepció que l’individu té d’ell mateix, potenciant les seves possibilitats per a 

que sigui capaç de millorar les seves condicions i qualitat de vida”. Així doncs, 

l’Educador Especialitzat ha de ser capaç d’extraure les necessitats socials de 

l’anàlisi de la realitat social, de reconèixer les formes de marginació i inadaptació i 

de treballar des de la intervenció socioeducativa el desenvolupament i reforç de 

les competències, recursos i habilitats bàsiques que permetin al subjecte inadaptat 

o en risc inserir-se satisfactòriament en la societat.  

 

b) Educació d’Adults: treball educatiu i formatiu de suport amb persones i col·lectius 

adults. Això inclou perfils a les escoles d’adults (en tasques de dinamització), 

centres de formació ocupacional i contínua, treball comunitari etc.  

L’educació d’adults en l’actualitat transcendeix a la concepció clàssica de 

programes escolars de segona oportunitat, que tracten de donar una educació 

bàsica a aquelles persones que per diverses raons no van poder adquirir uns nivells 

mínims de formació (MEC, 1986). En aquest sentit, la LOGSE (Lley Orgànica General 

del Sistema Educatiu) (MEC, 1990), en el punt dos de l’article 51 del títol tercer, 

recull com a objectius de l’educació d’adults, a banda de la formació bàsica i de 

la millora de la qualificació professional, un tercer punt que fa referència al 

desenvolupament de la capacitat de participació en la vida social, cultural, 

política i econòmica. Cada dia adquireixen més importància les activitats 

relacionades amb la formació contínua (en alguns casos derivada de la 

problemàtica sorgida de la conflictivitat laboral i que tenen la seva repercussió en 

la formació ocupacional), a les que s’ha d’afegir, cada vegada amb més 

atenció, activitats de caràcter socioeducatiu que bé podrien incloure’s dins 

l’àmbit de l’animació sociocultural. L’educació d’adults mira, des del principi 

d’igualtat, cap a les necessitats de les persones dels sectors socials menys 

afavorits, assumint la responsabilitat de la intervenció educativa com factor de 
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conscienciació, de canvi i de transformació social, buscant el desenvolupament 

personal i comunitari dins de l’interès per una societat educativa. Per extensió de 

tot plegat, es pot parlar d’un nou educador d’adults, que a més de conèixer la 

psicologia de l’adult i les seves característiques d’aprenentatge, ha de ser capaç 

de conèixer el context vital de l’adult i la seva problemàtica, al temps que 

promoure programes de intervenció socioeducativa que transformin en positiu la 

vida de la persona.  

 

c) Animació Sociocultural: treball de dinamització en el territori (amb infants, joves, 

adults o gent gran), o bé treball educatiu des d’institucions d’educació en el 

temps lliure i institucions culturals (entres cívics, ludoteques, regidories de joventut i 

cultura).   

L’Animació Sociocultural s’entén com element de participació i de comunicació 

de la comunitat. Com a pràctica social, recull una sèrie de tècniques i de 

metodologies específiques que, dins d’una pedagogia participativa, busca el 

desenvolupament sociocultural i la millora de la qualitat de vida de la comunitat 

(Ander-Egg, 1989; Quintana, 1986; Petrus, 1993, op. Cit.). L’educador, com 

educador que treballa activitats d’Animació, ha d’estimular i dinamitzar al 

col·lectiu, afavorint la seva participació en la vida social i en les diferents activitats 

educatives promogudes per qualsevol dels agents socials implicats, sense perdre 

de vista que l’animació soiocultural ha de permetre i ajudar a que les persones 

prenguin consciència dels problemes i necessitats, buscant solucions als mateixos 

des d’una òptica comunitària. Tanmateix, ha de fer molt explícita la seva 

acceptació de democràcia cultural (és a dir, que entén la cultura no com 

quelcom accessori o un privilegi sinó com una font d’expressió i comunicació 

d’identitats). 

Tot i que s’aposti per ressenyar aquests tres àmbits, globalitzadors d’altres múltiples 

funcions dins del marc de l’Educació Social, és lògic pensar que el que ofereix la 

realitat és un tot complex on es solapen i s’interrelacionen diversos aspectes dels tres 

àmbits descrits. Tanmateix, existeixen algunes pràctiques concretes, a les quals es fa 

esment a continuació, les quals per la seva aparició recent (com a possible àmbit 

d’actuació de l’Educador/a Social), es consideren àmbits emergents: 

 

d) El sistema educatiu: durant molts anys l’educació social s’ha definit com la 

intervenció en l’educació no formal, en una perspectiva que diferenciava (i sovint 

enfrontava) l’escola amb les intervencions de l’exterior. No obstant, les diferències 

entre educació formal i no formal no signifiquen que siguin camps excloents. En 
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algunes comunitats autònomes, s’hi comencen a incorporar educadors/es socials 

als claustres dels instituts de secundària per fer funcions de mediació amb les 

famílies i de prevenció de conflictes. També hi tenen un paper important en els 

centres de recursos i suport al professorat, així com en els programes interns o 

semiexterns amb alumnat que pateix dificultats d’aprenentatge.  

 

e) L’àmbit de la inserció laboral: des de la dècada dels 80 han crescut molt els 

dispositius d’orientació, formació i inserció sociolaboral dels col·lectius amb 

dificultats d’accés al mercat de treball. Els educadors i les educadores socials 

tenen un paper important en els dispositius que fan de pont entre l’escola i la feina 

(antigues aules taller, programes de garantia social, plans de transició al món 

laboral, iniciatives europees YouthStart etc.) i també poden intervenir en el disseny 

de programes per a la reinserció laboral d’altres col·lectius exclosos del mercat de 

treball. Aquest àmbit però, podria enquadrar-se dins el de Educació d’Adults 

explicat anteriorment. 

 

f) Desenvolupament comunitari: la tasca socioeducativa des d’un territori acotat 

(barri, districte, poble) pot provocar processos de participació i de promoció 

social, tot i que té arrels profundes en l’educació popular, s’està desenvolupant a 

casa nostra sota denominacions diferents (plans comunitaris, plans integrals, plans 

estratègics etc) i demanen professionals que sàpiguen treballar en entorn obert, 

que facin de pont entre les administracions i el teixit social, que dinamitzin 

projectes etc. Aquest àmbit però, podria enquadrar-se dins el de l’Animació 

Sociocultural.  

g) L’àmbit sanitari: ni a Catalunya ni a l’Estat Espanyol és un àmbit desenvolupat, 

però en altres països la intervenció d’educadors/es i treballadors/es socials als 

hospitals (sobretot maternoinfantils) és una realitat arrelada. A Catalunya hi ha 

alguna experiència de treball conjunt entre els serveis assistencials de salut i els 

serveis socials d’assistència primària, però encara resta molt per fer. Sigui en entorn 

hospitalari, sigui en assistència comunitària, sigui en el camp de la prevenció i 

l’educació per la salut, el paper dels educadors i les educadores socials tendirà a 

ser cada cop més important.  

 

h) Altres: els possibles camps no s’esgoten aquí. L’educació ambiental, la gestió de 

projectes de cooperació, el treball en/amb mitjans de comunicació o l’educació 

físico-esportiva són àmbits susceptibles d’incorporació d’educadors i educadores 

socials.  
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Per concloure aquest apartat, dir que aquesta classificació esmentada (tant la que 

parteix dels tres àmbits clàssics com la versió ampliada), no és la única que existeix, tot i 

que val a dir que la majoria de classificacions s’estructuren en base a ítems semblants. 

A continuació, s’exposa una taula amb una altra proposta de classificació, en la qual 

apareix una llista detallada dels centres o serveis on pot desenvolupar l’educador/a 

social la seva tasca professional: 

 
 

 À
m

b
it
s 

d
’i
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te
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e
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c
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Persones Adultes 

Centres d’educació de persones adultes 

Centres de inserció sociolaboral 

Centres Formació Ocupacional 

Centres penitenciaris 

Centres penitenciaris oberts 

Serveis de mesures alternatives penitenciàries 

Centres residencials per dones maltractades 

Pisos assistits per majors de 18 anys desinternats 

Centros d’informació i atenció a immigrants 

Tercera Edat 

Centres de dia 

Centres residencials 

Pisos tutelats 

Serveis d’ajuda domiciliària 

Clubs de temps lliure 

Drogodependència 

Centres de diagnòstic, orientació i seguiment 

Centros de dia 

Centros residencials 

Pisos-residència 

Discapacitat i Salut 

Mental 

Centres d’informació i orientació 

Centres d’estimulació precoç 

Centres d’educació especial  

Centres de dia 

Centres residencials 

Pisos-residèndia 

Centres especials de treball 

Centres ocupacionals 

Serveis de recolzament a la integració laboral 
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Atenció Comunitària 

Serveis socials d’atenció primària. 

Programes comunitaris 

Programes familiars 

Educació ambiental 

Gestió cultural 

Infància, 

adolescència i 

joventut 

Albergues de joventut 

Casas de joventut 

Granges escola 

Ludoteques 

Centres de temps lliure 

Punts d’Informació Juvenil 

Centres d’educació ambiental 

Centres oberts 

Centres d’acollida per infància i adolescència 

Centres residencials d’acció educativa 

Centres residencials de justícia juvenil 

Serveis d’adopció 

Delegats d’Assistència al Menor 

Serveis de mesures alternatives de justícia juvenil 

Centres de planificació familiar 

Centres de Formació Ocupacional 

Aules taller. Pretallers 

Centres d’inserció sociolaboral 

Centres escolars de primària i secundària 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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4. RESULTATS DE LA RECERCA 

 

4.1 INTERPRETACIÓ DE DADES 

 

Mitjançant les fonts i instruments descrits s’ha pogut recollir informació en torn a tres 

aspectes (els quals es corresponen amb els tres primers objectius específics que es 

defineixen en aquest treball, i que són la finalitat de la investigació realitzada):  

 

- Quin és el grau d’importància de les competències socioemocionals en 

l’educador/a Social 

 

- Quina presència tenen actualment aquestes competències dins el currículum de 

la titulació d’Educació Social 

 

- Com de desenvolupades tenen les competències emocionals els Educadors/es 

Socials 

 

Així doncs, a continuació per tal de presentar els resultats de la investigació, es 

respectaran aquests tres apartats. 

 

 

4.1.1 Importància de les competències emocionals en l’Educador/a Social  

 

 
En els últims anys, la importància de les competències socioemocionals en l’èxit 

professional ha estat àmpliament avalada. Aquesta vinculació és encara més gran en 

aquelles feines que es realitzen en constant relació amb les persones, i encara més 

quan estan presents processos educatius; Aquesta és de fet, la situació en que es 

troben immersos els Educadors/es Socials.  

 

A continuació, es tracten d’analitzar i desenvolupar alguns dels aspectes clau dins el 

treball de l’educador/a social, per tal que la influència que hi tenen les competències 

socioemocionals quedi justificada. 

 

- Els continguts: cal tenir present que la major part d’ensenyaments que volen 

traspassar els educadors/es socials a les persones amb qui treballen estan relacionats 
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d’alguna manera amb les competències socioemocionals, doncs cal recordar que el 

que pretén aquesta professió és donar eines als individus i grups per a que 

desenvolupin els recursos necessaris  per l’articulació social i el desenvolupament 

personal i benestar. Amb aquesta finalitat, l’educador/a Social no es limita a 

transmetre una sèrie de continguts vinculats a la cultura, sinó que tracta (o hauria de 

tractar), altres aspectes tan crucials i bàsics com l’educació emocional, les habilitats 

socials, l’educació afectivo-sexual etc.14  

En la definició de la missió de l’educador/a social trobem doncs, la primera connexió 

entre l’educació social i l’educació emocional, doncs aquesta darrera, tal i com ho 

explica Bisquerra (2003), té també com a finalitat última augmentar el benestar 

personal i social.  

 

Sobre la importància de treballar les competències emocionals, els educadors/es 

entrevistats manifesten estar clarament conscienciats (tot i que alhora reconeixen que 

no és un fet que es pugui generalitzar a tots/es els educadors): 

 

“Crec que si es treballessin de forma específica i constant les 

competències emocionals, si se li donessin als usuaris/àries les eines per 

poder reconèixer i gestionar les seves emocions, aquests podrien 

desenvolupar-se i relacionar-se d’una manera més positiva al llarg de la 

seva vida. És com la base per poder construir una vida feliç. Et fa més fort 

davant les situacions difícils i et prepara per poder gaudir de les parts bones 

de la vida.” M.N. 

 

Això és així sobretot perquè tal i com els entrevistats constaten, el perfil d’usuari/ària 

amb qui treballen acostuma a presentar moltes carències en aquesta matèria; 

Aquests, afirmen que les necessitats emocionals, afectives i socials dels seus 

                                                      
14 Pel que fa als Continguts que treballen els educadors/es socials, Violeta Núñez (professora 

Titular de Pedagogia Social del Departament de Teoria i Historia de la Educació, de la UB)  fa 

una proposta per sintetitzar-los. Aquesta, s’estructura en diverses àrees de les quals, la que més 

coincideix amb el tema d’estudi d’aquest treball és la darrera. Les àrees que identifica són: 

Identitat, Drets, Continguts relacionats amb l’educació formal i la capacitació (enfocats a la 

reinserció en el sistema educatiu formal, a la alfabetització etc.), Continguts relacionats amb el 

món laboral (per a facilitar la recerca d'ocupació), Continguts relacionats amb l'oci i l'esport, 

Continguts relacionats amb la salut  i Habilitats socials. Dins de les habilitats socials, l’autora inclou 

diverses subàrees   com “la comunicació” (habilitats verbals, no verbals i d'interacció personal), 

“el desenvolupament social autònom”, “la reflexió sobre les emocions” (anàlisi, des de la pròpia 

experiència, del que es sent i de les reaccions que es tenen davant diferents fets, a fi de 

reflexionar sobre situacions quotidianes i desenvolupar certes estratègies de previsió), “el 

pensament crític” (foment de la reflexió per al qüestionament de la realitat i les situacions socials 

com conflictes, publicitat...) i “la convivència” (abordatge d'estratègies de resolució de 

conflictes).  
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usuaris/àries no estan cobertes i que això, a la pràctica, desemboca en situacions 

quotidianes difícils de gestionar, com per exemple: 

 

“Són freqüents les baralles entre nens, adolescents o joves amb situacions 

personals complexes que no saben com expressar els seus sentiments i ho 

fan a través de l’agressivitat. Si no es treballa aquest aspecte, és una 

carència que van arrossegant durant tota la vida.  

També són habituals les faltes de respecte cap a qualsevol agent del seu 

entorn que representi autoritat, els estats d’ànim canviants i les crisis 

personals” M. N. 

 

“A les residències, molta gent gran t’expressa o manifesta una profunda 

tristesa i solitud (pel fet de passar tantes hores allà, perquè els seus familiars 

no els venen a visitar, per pèrdues que viuen al seu voltant, per les malalties 

que pateixen etc.). L’educador, ha de saber respondre adequadament a 

les necessitats de les persones amb qui treballa, doncs moltes vegades 

busquen en la nostra figura una font d’afecte i consideració ” E.G. 

 

Amb aquestes declaracions en concret, podem veure que en el cas dels infants, 

adolescents i joves hi ha carències importants en tant a capacitat per prendre 

consciència de les pròpies emocions i donar-lis nom, d’establir una comunicació 

receptiva i assertiva i de regulació emocional, entre d’altres. En el cas de la gent gran, 

observem manca d’automotivació, autonomia emocional i de capacitat per 

autogenerar emocions positives15.  

 

Un altre aspecte a tenir en consideració, és que tal i com es pot deduir dels exemples, 

l’educador/a social poques vegades du a terme la intervenció educativa mitjançant 

processos formatius formals, sinó que en la majoria de casos ho fa per processos de 

caire més informal (com per exemple converses, la convivència diària etc.). És per 

això, que a banda de tenir uns coneixements teòrics clars sobre el que són les habilitats 

socials i educatives (doncs és possible trobar la figura de l’educador social en la 

dinamització de programes d’habilitats socials o emocionals16), aquest n’ha de ser un 

referent clar i conseqüent en el seu dia a dia.  

                                                      
15 La definició de totes aquestes les competències a les que es farà referència en els paràgrafs 

següents, ha estat abordada en l’explicació del Model del GROP que es fa a la fonamentació 

teòrica. Pel que fa a com treballar-les, en la Proposta I que es fa al final del treball, es poden 

trobar algunes activitats, que amb petits canvis, poden adaptar-se per ser treballades tant per 

educadors/es com usuaris, individualment o en grup, amb infants, joves, adults etc.    
16 Un exemple és el Programa d’Educació Emocional dirigit a persones internes de la presó. Per 

tal de donar seguretat als formadors, s’han fet algunes sessions formatives dirigides a aquells/es 
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- Les funcions: els educadors socials tenen unes funcions17 (les quals lògicament, 

estaran relacionades amb els continguts que volen traspassar), que si bé en alguns 

casos poden variar, la majoria són comunes en els diferents àmbits. D’aquestes, és 

interessant destacar que moltes posen a prova el domini de les competències 

emocionals. Per citar-ne algun exemple concret, a continuació es fa referència a 

aquelles funcions que tenen els educadors/es socials en l’atenció residencial d’infants i 

adolescents18 que posen en joc les competències socioemocionals, La majoria 

d’aquestes, amb petits matisos, es poden extrapolar a altres contextos d’intervenció: 

 

- Detectar  les  necessitats  bàsiques, afectives i socials  del nen/a  i atendre-les 

 

- Escoltar  activament  les  seves demandes,  sentiments  i  emocions     

 

- Fomentar  la  seva  integració  i  convivència en  el  grup i  en  la institució 

 

- Potenciar les relacions convivencials positives entre els membres del grup i entre              

         aquests i els educadors 

 

- Intervenir en les situacions conflictives amb  finalitat  educativa i  amb  el  tacte    

         suficient  perquè  no s’incrementi  el  grau de  tensió o  violència  

 

       - Atendre  i donar resposta  educativa  als  canvis  d’estat d’ànim  i  les crisis                                 

   

       - Ser un referent clar, estable i coherent davant el nen/a 

 

Així doncs, en el cas de l’educador/a social, tot i que hauria de treballar les 

competències emocionals en la seva totalitat, hauria de fer especial èmfasi millorar la 

capacitat de comprendre les emocions dels altres, de regular les pròpies emocions (i 

en conseqüència la seva conducta) i de practicar una correcte comunicació 

(assertiva, receptiva...). 

  

Tot i que tal i com s’ha reflectit, les persones entrevistades sí tenen una alta 

conscienciació respecte la importància de treballar les competències emocionals, i 

per tant, de la necessitat de complir totes aquelles funcions que s’hi troben 

                                                                                                                                                            
educadors/es socials amb intenció d’implementar-lo. A la bibliografia es referencia un 

document online que recull els principals aspectes tractats durant la formació oferida als 

educadors/es.   
17 Les funcions de l’educador/a social a nivell general, es poden trobar en el “Catàleg de 

funcions i competències” elaborat per ASEDES.  
18 En aquest treball s’ha partit de les funcions que apareixen esmentades en la publicació del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania titulada “Educador social i infància En situació de risc. 

Atenció Residencial a infants i adolescents a Catalunya”, la qual es basa en una tesi presentada 

a l’abril del 2007 per Maite Marzo a la Facultat de Pedagogia de la UB.  
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relacionades, aquestes mateixes persones manifesten en les entrevistes, que no tots els 

educadors/es pensen ni procedeixen de la mateixa manera: 

 

“Quan un dels nostres infants comet una falta greu, com ara faltar al 

respecte a un company o educador, molts cops costa molt a l'equip triar 

quina mesura correctiva és la més adient, ja que hi ha alguns educadors 

que estan a favor de l'expulsió i altres que no ho estem; Hi ha els qui 

prefereixen càstigs com ara escriure 100 vegades un frase, expulsar, citar 

als pares, etc. i d’altres que apostem per escoltar a l’infant, entendre 

perquè s’ha comportat d’aquella manera i per establir mesures que 

reconstrueixen el mal fet. V.I. 

 

Aquestes declaracions denoten lo important que és que els educadors/es 

dominin totes aquelles subcompetències vinculades amb les relacions 

interpersonals  (escolta activa, comportament prosocial i de cooperació, 

respecte pels altres, prevenció i resolució de conflictes...) i que les posin en 

pràctica no només de cara als usuaris/àries, sinó també amb els companys/es de 

treball (doncs quan un equip està dividit i enfrontat, el clima emocional es torna 

negatiu i a la llarga predisposa als treballadors a disminuir la seva implicació i vers 

la feina).  

A l’apartat de la Proposta I del treball, es donen força idees d’exercicis per 

treballar l’actitud empàtica i les respostes assertives. No obstant, el més 

interessant és que una vegada s’ha reflexionat sobre les situacions que es 

plantegen a l’exercici i s’hagi entès en que consisteix la tècnica, aquesta 

s’apliqui a situacions quotidianes, doncs cada educador/a, segons l’àmbit en 

que treballi, es trobarà amb situacions a afrontar diferents. A més a més, és 

precisament quan una situació et toca de aprop, quan realment es veu si una 

competència està ben treballada, doncs és en aquestes que les emocions com 

la ira, la por etc. poden allunyar més la resposta/conducta que duem a terme 

de la que a un li agradaria tenir.  

 

Segons els educadors/es entrevistats, algunes de les causes per les quals molts 

educadors/es deixen aparcades les funcions que més involucren les competències 

emocionals són:  

 

- La manca de temps: per exemple, en els treballs amb infants que es realitzen 

durant les tardes, els educadors/es formen un equip generalment molt reduït en 

proporció al volum d’infants, i aquests tenen un horari molt pautat (tenen un 
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temps per berenar, fer els deures...); Això fa que difícilment puguin oferir una 

atenció individualitzada o que es puguin ocupar de realitzar altres activitats 

enfocades a treballar aspectes que considerin de major interès, com per 

exemple dinàmiques de gestió de conflictes etc.  

 

- La poca formació que tenen els propis educadors/es respecte les competències 

emocionals: tal i com s’ha vingut ja comentant al llarg d’aquest treball, l’interès 

per les emocions i el seu estudi és quelcom força recent, motiu pel qual molts 

professionals no es veuen capacitats per ser referents en aquest aspecte, doncs 

no tenen una fonamentació ni metodologia apresa per treballar-lo. Una de les 

evidències més clares que els propis educadors no tenen força adquirides i 

desenvolupades aquestes competències, és que tal i com comenten alguns dels 

dels entrevistats, la relació entre els propis educadors/es és també una font de 

conflicte habitual a les seves feines, doncs aquests no sempre són capaços de 

gestionar positivament les seves discrepàncies. Per a que un conflicte no sigui 

negatiu, s’ha de saber gestionar positivament. Per a aconseguir-ho, cal veure els 

problemes i enfrontaments com una oportunitat de millora i canvi; és a dir, 

canviar l’actitud que es té vers aquests. Un cop s’hagi fet aquest pas, ja es 

poden aprendre i posar en pràctica tècniques d’anàlisi de conflicte com les que 

es plantegen a la Proposta I del treball. És important, com amb la resta 

d’exercicis, que a l’hora d’aplicar-los a la vida diària, es comenci sempre tenint 

en compte les situacions de menys complexitat, i anar assumint reptes majors de 

manera progressiva, doncs aquesta és una manera de no frustrar-se al principi, i 

d’anar adquirint una major sensació de control respecte les situacions en les 

quals un es troba involucrat. 

 

- L’atribució d’aquestes funcions a altres professionals (com per exemple als 

psicòlegs).  

 

- El procés interpersonal: és l’eina principal de tot educador/a (doncs el treball 

socioeducatiu es desenvolupa en contacte directe amb persones (ja siguin nens/es, 

joves i adults) i un recurs privilegiat, doncs l’èxit de la majoria de les intervencions 

dependrà sobretot del com sigui la relació, tant entre educadors/es i destinataris com 

també entre educadors/es o entre educadors i altres professionals.  

Respecte al procés interpersonal, cal saber que aquest dependrà en gran mesura de 

l’estil personal d’interacció de l’educador/a (tot i que intervinguin també altres 

factors); és per això, que cal conèixer quins elements intervenen en aquest, doncs 

d’aquesta manera es podrà aprendre i millorar:  
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- La comunicació: És molt important que l’educador/a sàpiga escoltar, 

expressar-se de forma clara i coherent, reconegui les seves pròpies limitacions 

quan sigui necessari, expressi i defensi els seus punts de vista (quan sigui 

escaient) sense tractar d’imposar-se, s’esforci per ser objectiu reconeixent les 

aportacions positives dels demés, adopti un to humil i prengui cura del que 

expressa amb el llenguatge tan verbal com no verbal etc. Tot això, contribuirà 

sens dubte en l’establiment d’una relació molt més satisfactòria, i no només és 

aplicable a la relació amb els usuaris/àries, sinó tal i com ja s’ha dit, amb la 

resta de personal del centre on treballi (ja siguin educadors/es, psicòlegs, 

cuiners, conserges... doncs tots tenen un paper clau dins la intervenció 

socioeducativa. Pel que respecte a l’equip en concret de treballadors/es amb 

qui tingui que coordinar l’educador/a la seva intervenció, és important que dins 

aquest presideixin sempre les actituds modestes i de reconeixement vers la 

tasca dels altres. 

 

Les competències emocionals per la seva banda, poden contribuir en la millora 

de tots aquests aspectes, doncs ajuden a promoure una comunicació 

empàtica i assertiva. Per arribar fins aquesta, caldrà prèviament treballar altres 

competències subjacents com la comprensió de les emocions dels altres, el 

domini del vocabulari emocional etc. 

 

- Les cognicions o pensaments: Els educadors/es haurien de revisar 

constantment el que pensen, per què ho pensen, com això que pensen 

condiciona la seva conducta i com aquesta conducta o actitud pot influir en 

l’altre.  

 

Aquests són de fet, els elements que constitueixen la subcompetència de 

“prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament” 

citada pel GROP. Els fulls d’autoregistre com el que es troba a la Proposta I del 

treball, acostumen a ser de ser gran utilitat per treballar aquest aspecte, i tot i 

que requereixen de força temps de reflexió, són la millor manera per 

acostumbrar-se a actuar de manera no impulsiva i fer-ho manera conscient i 

qüestionant-se el que es vol fer i el perquè.   

 

Els educadors/es, com qualsevol persona, poden caure en els prejudicis i 

estereotips19. Tot i que per la seva professió, haurien de ser especialment 

                                                      
19 Els estereotips són idees simplificadores i generalitzadores sobre la manera de ser i comportar-

se d’una persona o grup, a partir d’un nombre reduït de característiques; aquests existeixen per 
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sensibles a aquests i tenir treballada la seva deconstrucció, hi ha moltes 

circumstàncies com per exemple l’estrés, que afavoreixen que en algunes 

situacions aflorin, gairebé de manera inconscient. En aquest sentit, cal 

assenyalar que a banda dels estereotips més clàssics, n’hi ha d’altres que 

poden passar més desapercebuts, i que tot i que no es verbalitzin, estan 

influenciant la resposta davant l’altre. És força habitual per exemple, que quan 

els educadors/es tenen dificultats a l’hora de relacionar-se amb determinats 

usuaris/àries, de seguida els pengin “l’etiqueta” (per tal de justificar la seva 

manca d’eficàcia) que són aquests qui “no tenen ganes de canviar la seva 

situació, no posen de la seva part etc.” en lloc d’esforçar-se per entendre el seu 

comportament (com pensen, senten, experimenten, perceben, actuen...). 

L’educador/a social, treballa amb molts col·lectius estigmatitzats, motiu pel 

qual si no té treballat molt bé aquest aspecte, pot caure sense adonar-se en 

reforçar encara més aquesta realitat. Per tot això, resulta vital que 

l’educador/a adopti un tracte humà, individualitzador, s’esforci per empatitzar i 

comprendre a l’altre, basi les seves actuacions a partir de la informació 

contrastada (separant en tot cas la informació de valoracions, opinions o 

pronòstics), mantingui un tracte igualitari amb els usuaris/àries (sense 

discriminació per raó de sexe, edat, religió, ideologia, raça, idioma o qualsevol 

altra diferència), dediqui estones a la reflexió sobre les seves actuacions, 

s’esforci activament per no ferir els sentiments dels altres etc. Tots aquests 

aspectes que en la teoria semblen tan obvis, resulten molt més difícils de posar 

en pràctica, doncs hi ha altres elements en joc que tenen una gran influència 

sobre l’individu, com per exemple les emocions.  

No obstant, un adequat treball de les competències emocionals, ajudarà 

tanmateix a tenir una autoconsciència més plena i a la creació d’espais 

intersubjectius i vincles de confiança amb l’altre. 

 

- La vivència emocional: és un altre dels fenòmens dels quals l’educador/a 

hauria de ser plenament conscient durant el procés interpersonal, doncs és un 

element que està sempre present i que incideix en gran mesura sobre les 

persones. L’educador/a, hauria de prendre consciència que com a persones, ells 

mateixos generen unes emocions en els usuaris/àries (a través de les paraules, 

actituds, accions...), de la mateixa manera que les paraules, actituds i accions 

d’aquests últims també l’afecten a ell (educador/a).  

                                                                                                                                                            
raons d’economia de l’esforç mental i per això presenten el perill de la distorsió. La diferencia 

entre prejudici i estereotip és que en lloc de tractar-se d’una creença és una actitud hostil 

basada en estereotips. El prejudici per tant, valora emocionalment, mentre que l’estereotip 

califica mental i cognitivament.  
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En l’apartat del treball en que es parla del cervell emocional (i especialment on 

es citen les neurones mirall) així com en l’apartat en que s’explica el procés 

vivencial de l’emoció, s’hi pot trobar la base ciencífica d’aquest fenomen.   

 

Així doncs, és molt important que l’educador sigui conscient de quines emocions 

sent i genera i procuri gestionar-les, ja sigui reforçant-les (per exemple suscitant 

una autoeficàcia percebuda mitjançant la valoració dels progressos, graduant 

adequadament els aprenentatges etc.) o regulant-les, segons el que convingui 

en cada situació. Per a que l’educador/a pugui fer això amb certa facilitat, cal 

(com amb la resta de competències) un entrenament constant.    

 

Una de les situacions en que resulta més difícil per part de l’educador/a, el 

gestionar l’emocionalitat, és davant l’enuig o hostilitat. Aquest tipus de situació 

són força habituals en alguns àmbits, sobretot en el treball amb infants i/o 

adolescents en risc. No obstant, exercicis de respiració com els que es proposen 

a la Proposta I del treball, solen ser de gran utilitat (tot i que existeixen moltes 

altres tècniques, entre les quals cadascú ha de trobar la que li resulta més 

eficaç).  

Un exemple d’aquest tipus de situació, seria quan un educador es troba davant 

una d’amenaça o manca de respecte per part d’un usuari i en conseqüència 

experimenta una emoció (que pot ser inseguretat, ira, por... en funció de la 

persona). Si aquest educador no té les competències emocionals ben 

treballades, el més probable es que reaccioni de manera poc apropiada (ja 

sigui deixant-se trepitjar, o al contrari, saltant a la defensiva amb amenaces i 

insults) i que aquesta situació li deixi un sentiment d’insatisfacció, doncs no haurà 

sapigut fer una correcta gestió de les emocions experimentades.  

 

Una altre tipus de situació en que la gestió emocional es torna difícil, és quan 

l’educador/a no aconsegueix separar la seva vida professional de la personal, ja 

sigui perquè projecta en el seu treball les seves problemàtiques personals com a 

l’inversa. És convenient per tant, que l’educador/a treballi també totes aquelles 

subcompetències que en el model del Grop s’engloben com “habilitats de vida i 

benestar”.   

 

De la vivència emocional, poden derivar alguns riscos, com per exemple que la 

relació personal amb els usuaris/àries transcendeixi de la relació professional, 

doncs la relació que hi ha entre educadors/es i usuaris/àries no sempre és 

puntual, sinó que moltes vegades implica una interacció amb persones 
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determinades durant un període llarg de temps (com és el cas dels educadors/es 

que treballen en unitats residencials). Això, desemboca a la llarga en la creació 

d’un vincle més estret entre les persones, que si no es gestiona adequadament 

pot ser molt perjudicial, per ambdues parts.  

 

Un altre risc, és a patir problemes derivats de “connectar massa”. Connectar 

(amb les emocions, necessitats etc. de l’altra persona), és molt important, doncs 

d’això dependrà l’establiment d’un vincle positiu amb els usuaris/àries. Aquest 

vincle, és un punt clau de cara a garantir la influencia i reconeixement de 

l’educador, motiu pel qual és una de les grans preocupacions que aquests 

tenen. Una de les educadores entrevistades, corrobora amb una de les seves 

experiències, lo vital que pot ser aquest vincle, de cara a poder ajudar als 

usuaris/àries amb qui treballa:  

 

 “Moltes vegades, quan els nens/es o joves esclaten en crits i 

distorsionen la dinàmica, podem veure que hi ha alguna cosa més 

darrera d’aquesta manifestació de ràbia. Quan parlem amb ells per 

entendre perquè ha tingut una reacció tant violenta, veiem por, 

melancolia, de fets que li han passat a l'escola o casa, però cal que 

l'infant s'obri a tu i et vulgui explicar que li passa, com es sent... Per això 

cal crear un vincle, un repte molt complicat quan el temps que 

compartim amb ells és curt” V.I 

 

No obstant, no sempre els educadors/es són capaços de “connectar” de 

manera adequada. Tal i com ja s’ha comentat, l’educador social treballa molt 

sovint amb persones que travessen situacions difícils (menors separats del seu 

entorn familiar, gent gran que es sent abandonada en els centres residencials, 

persones que han patit maltractament, persones sense sostre, persones amb 

problemes relacionats amb salut (addiccions...), persones que pateixen 

situacions econòmiques molt dolentes o desestructuració familiar etc.) i molts 

cops passa moltes estones parlant sobre les seves problemàtiques; Això, fa que es 

vegin forçats a implicar-se durant moltes hores en les preocupacions dels altres, i 

després, un cop finalitzada la jornada laboral, els resulti difícil desentendre’s. A 

més a més, com que els usuaris/àries vénen sovint carregats/ades de sentiments 

com la preocupació, la por, el rebuig, l’odi, la desesperació etc., si l’educador/a 

no aconsegueix empatizar de manera correcte20, pot acabar visquent ell mateix 

                                                      
20 La empatia, ja ha sortit esmentada abans, no és dolenta. Se capaç de sentir als demés i fins i 

tot, tal i com diuen els budistes, sentir una “profunda compassió” davant el patiment aliè, no és 
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el patiment. Aquesta “implicació” mal entesa, és fruit per una banda d’un dèficit 

d’autonomia emocional i per una altra, d’una mala gestió de les emocions 

experimentades. Segons l’opinió dels educadors/es entrevistats, aquesta situació 

és força freqüent i comenten experiències com la següent:  

 

“Quan treballem amb persones i més en l'àmbit social, quan treballes 

amb discapacitats profunds, infància en risc, amb problemes 

econòmics i socials que afecten a nivell personal, gent gran... persones 

que no tenen una vida fàcil és difícil no portar-se la feina a casa, ja 

que treballem amb emocions, amb persones que tenen els sentiments 

a flor de pell, on la major part de la teva feina és escoltar i guiar a la 

persona que tens al teu costat, desconnectar no és viable. T'afecten 

els seus problemes, t'indignes quan veus que no aconsegueixen les 

ajudes oficials, et frustres quan no el veus avançar, no entens el que vol 

dir o fer... t’afecta i no tens altre opció que reconèixer que ets humà 

amb emocions i que al treballar amb persones amb aquestes 

característiques, és normal que empatitzis.” V. I. 

“Treballar en una residència de gent gran m’ha suposat un creixement 

personal molt enriquidor, al estar constantment gestionant les 

emocions per part del usuari com la personal. Sense adonar-me, tot i 

que resulta una feina dura emocionalment (defuncions, la capacitat 

de superació dels usuaris, les seves  impotències, les motivacions o 

desmotivacions de viure...), és una experiència molt bona i d’aquest 

resultat he tingut una major satisfacció personal. Per altre banda, 

treballar amb infants no m’ha generat frustració però no he obtingut el 

nivell satisfactori igual que treballar en la residència.” V. I. 

 

Si aquesta situació d’implicació emocional excessiva perdura en el temps, pot 

acabar provocant una situació de Burnout21. El Burnout és definit per Maslach i 

Jackson (1981) com un síndrome d’esgotament emocional, despersonificació i 

baixa realització personal que es pot donar en persones que treballen amb 

                                                                                                                                                            
quelcom dolent, doncs això ens fa humans. El problema està, en que fem amb aquesta emoció i 

les reaccions que pugui provocar. saber posar límits a la pròpia implicació sentimental etc. 
21 A aquesta situació se la coneix com Síndrome de Cansament Emocional o de Burnout 

(Civetta, 1980) o Síndrome del Cremat (De la Torre&altres, 1998). El terme Burnout abans d’entrar 

en la terminologia psicològica, s’utilitzava entre els atletes i esportistes per al·ludir a aquest estat 

en que la persona no aconsegueix els resultats esperats d’un entrenament a fons. El terme passà 

després a la problemàtica dels serveis socials, i l’autora C. Maslach el va donar a conèixer en un 

ambient psicològic en 1977 en una Convenció de la APA.  
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persones. L’aparició d’aquest indica que la situació de la persona l’ha sobrepassat 

i ha quedat reduïda la seva capacitat d’adaptació.  

 

El burnout pot venir provocat per diferents causes, com ara bé la perpetuació de 

situacions com la que s’acaben d’explicar (d’implicació emocional mal 

gestionada), problemes personals (situació familiar...), la frustració davant els 

reptes (no sempre és obvia la solució als problemes dels usuaris ni són fàcilment 

assumibles), etc. Respecte aquest últim aspecte, dir que la majoria de persones 

que comencen a treballar en professions de serveis d’ajuda, estan altament 

motivades per ajudar als demés i tenen un sentiment molt elevat d’altruisme. No 

obstant, tal i com afirma Harrison (1983), en el seu entorn laboral es troben amb 

una sèrie de circumstàncies que aquest autor qualifica com factors d’ajuda (quan 

faciliten el treball) o factors barrera (quan els dificulten).  

Tal i com assenyala Pines (1993) “el cremar-se per treball es desenvolupa en 

persones que es fixen expectatives i alts objectius en la seva vida professional”. 

Pines, també senyala, que tant les variables personals com les interpersonals i les 

organitzacionals (si l’equip de treball està ben coordinat,  té una bona estructura o 

i unes relacions internes que promoguin unes expectatives adequades, actituds 

positives, motivació, perseverança, confiança, responsabilitat social, satisfacció 

per la feina ben feta etc.), tenen un paper rellevant en els sentiments de benestar i 

satisfacció amb el treball que duen a terme els professionals que treballen en 

entorns de risc psicosocial.   

 

Alguns dels símptomes que s’associen a aquesta situació d’esgotament o cremat 

són:  

 

- Esgotament emocional 

 

- Despersonalització  

 

- Disminució de la realització personal 

 

- Pèrdua de professionalisme  

 

- Esgotament físic 

 

- Problemes personals i familiars 
 

- Insomni 

 

- Inclús es pot arribar a l’abús de certes substàncies com l’alcohol, drogues etc.  
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Les conseqüències del Burnout són molt perilloses, no només per als professionals 

en sí que el pateixen, sinó també pels subjectes que reben la seva intervenció i per 

la mateixa institució en la que es treballa, doncs porta a un deteriorament de la 

qualitat dels serveis i atencions prestades, a l’absentisme, a la poca moral en el 

treball, a la baixa o acomiadament etc.22  

 

És per tot això, que prevenir aquestes situacions, amb un bon treball de les 

competències emocionals, resulta molt interessant, doncs poden ajudar 

enormement als educadors/es a fixar-se objectius adaptatius (és a dir positius i 

realistes), a tenir la suficient autonomia emocional, a autogenerar-se emocions 

positives etc.23  

 

En darrer lloc, per a que no es confongui el que s’acaba d’explicar, amb una visió 

“pessimista” del treball de l’educador/a, citar el testimoni d’una de les 

entrevistades (real i força freqüent), que reflecteix com treballar en aquests 

entorns, no té perquè afectar negativament en l’estat d’ànim de la persona (els 

educadors/es no tenen perquè tornar-se persones més negatives, preocupades, 

deprimides...), sinó al contrari, pot crear-lis una gran satisfacció personal:  

 

“M'ha aportat major satisfacció, ja que molts reptes que havien 

esdevingut situacions de frustració, impotència s'han superat a través 

de l'experiència i coneixement i admetent encara que m'ha costat 

que a vegades les persones tenen límits per a determinades coes i no 

se pot demanar més, perquè té limitacions.” V. I. 

 

“Ser educadora em comporta una gran satisfacció personal, a 

vegades he sentit emocions com frustració,  impotència, ira, tristesa... 

no crec que sigui incompatible, crec que no hem de fugir de cap 

emoció sinó que hem d’aprendre a gestionar-les. NO puc no implicar-

me amb el que faig, he aprés a gestionar el que sento.” M. N. 

 

 

 

 
 

                                                      
22 Aquesta situació, és una de les causes de la gran mobilitat de personal existent en aquests 

àmbits de treball a Catalunya i Espanya. Aquestes rotacions, moltes vegades incrementen els 

costos i desestabilitzen en gran mesura els serveis.  
23 Aquestes competències, com la resta que s’ha vingut citant, formen part del Model del GROP; 

Així doncs, es pot constatar que aquest model és molt integrador i permet el treball de la 

competència emocional en una dimensió molt àmplia. 
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4.1.2 El Paper de les competències emocionals en el grau en Educació Social 

 

A la dècada dels 80, la recuperació de la democràcia i el progressiu augment de la 

preocupació de l’Administració pública per la provisió de serveis socials, generà la 

necessitat de professionals preparats per l’acció socioeducativa en diferents àrees i la 

conseqüent aparició de les primeres escoles d’educadors especialitzats, així com 

algunes iniciatives en el camp de l’animació sociocultural. Aquestes primeres 

experiències de formació es desenvoluparen fora de l’àmbit universitari. No és fins al 

1991, que tal i com ja s’ha esmentat, es crea oficialment la Diplomatura de Educació 

Social, amb un pla d’estudis situat dins el marc universitari. L’objectiu de la titulació ha 

estat fins ara, formar educadors que treballen fora de l’àmbit escolar en contextos no 

formals, per la qual cosa es mouen per àmbits i col·lectius molt variats. La creació del 

diploma universitari va significar un cert impuls en el reconeixement social d’aquesta 

figura professional, la qual cosa afavorí el desenvolupament de la seva identitat 

professional. No obstant, la joventut de la figura professional, juntament amb el lent 

desenvolupament dels serveis socials, provocà que el reconeixent de la professió es 

desenvolupés de manera lenta, sense arribar ni tant sols actualment, als nivells de 

reconeixement social del que gaudeix en altres països europeus.  

En els últims anys, la universitat espanyola ha estat immersa en un procés de 

transformació de les titulacions universitàries com conseqüència de l’adaptació al 

denominat espai europeu d’educació superior. L’objectiu que hi ha darrera d’aquesta 

nova organització dels estudis universitaris, és facilitar la mobilitat estudiantil, permetre 

el reconeixement dels títols i millorar la formació universitària. Els canvis establerts, han 

estat fonamentalment tres:  

 

- L’organització de l’ensenyament universitari en tres nivells: Grau, Màster i Doctorat 

 

- L’organització dels estudis a partir del treball de l’estudiant (per la qual cosa es passa 

d’un model pedagògic centrat en l’ensenyament a un altre centrat en l’aprenentatge 

de l’estudiant) i l’adopció del Crèdit Europeu com la unitat de mesura (1 ECTS=25/30 

hores) 

 

- Un nou objectiu explícit en la formació universitària: la formació en competències (en 

conseqüència, els nous plans d’estudi s’estructuren a partir de identificar les 

competències professionals que els estudiants han d’adquirir). 

 

És en aquest context que neix el Grau en Educació Social, com a Titulació de nova 

creació que adapta la Diplomatura d’Educació Social a aquest nou espai. Per 
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conèixer quina presència tenen les competències emocionals en aquesta formació, 

en aquest treball s’ha recorregut a entrevistar a algunes de les professores que 

imparteixen classes en aquesta titulació així com a analitzar el Pla Docent de 

l’esmentat grau, a la UB24 .  

 

Fruit de l’anàlisi, tant de les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives com les 

pràctiques i treball de fi de grau,  s’arriba a la conclusió que des d’aquest Grau  

s’aborden de manera constant temes que mantenen relació amb les competències 

socioemocionals (com per exemple el tema dels valors, l’ètica, la identitat, les actituds, 

la ciutadania...), però que per contra, poques vegades s’exposa de manera explicita 

la relació que tenen les emocions amb aquests aspectes. Així doncs, “l’emoció” és un 

concepte que queda treballat, però de manera superficial, al llarg dels estudis 

d’Educació Social.  

Per contra, les “competències socioemocionals”, sí apareixen reflectides des de 

diferents assignatures, tot i que no sempre són contemplades com un element central 

en el seu currículum. Arribat aquest punt, cal fer la distinció entre les competències 

socials i les emocionals (tot i que tal i com ja s’ha vist en anteriors apartats, des d’una 

concepció àmplia, la competència emocional inclouria també la social), doncs 

mentre que algunes competències de naturalesa més intra-personal sí són abordades 

de manera exhaustiva des d’algunes assignatures (es treballa de manera específica la 

comunicació, el vincle i les relacions, la resolució de conflictes etc.), hi ha poques 

matèries que contemplin la dimensió intrapersonal de la Intel·ligència Emocional (la 

qual inclouria habilitats com la presa de consciència de les pròpies emocions, 

l’expressió emocional, les habilitats d’afrontament, l’actitud positiva, l’autoeficàcia 

emocional i un llarg etc.).  En aquest sentit, es pot dir que mentre que es posa molt 

interès en preparar a l’educador/a per a que sàpiga interaccionar de manera 

professional amb els destinataris de la seva intervenció, no se’l prepara de la mateixa 

manera per a que gestioni les emocions que experimenta, arrel de la seva difícil tasca. 

En darrer lloc, esmentar un altre aspecte que es troba a faltar quan s’observen els 

continguts i les metodologies emprades des de les diferents assignatures, i que és la 

part pràctica. Aquesta, queda molt aparcada, doncs tot i que des d’algunes 

assignatures sí s’aporten eines o estratègies pel desenvolupament de les competències 

socioemocionals, resulta força difícil posar-les en pràctica amb grups d’alumnes tan 

nombrosos. D’aquesta manera, tot i que hi ha intents des d’algunes matèries de fer  

activitats més participatives i vivencials, les dificultats que això suposa, fan que la 

majoria de vegades aquests aprenentatges es quedin en l’esfera cognitiva i els 

                                                      
24 A l’Annex 3 es pot trobar una taula sintètica de les diferents matèries que composen el Grau 

en Educació Social.  
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alumnes no arribin a desenvolupar realment les competències. En aquest sentit, el 

Practicum es contempla com una gran oportunitat on posar en pràctica tots aquests 

coneixements.     

 

Per posar evidències sobre aquestes conclusions que s’acaben d’esmentar, es poden 

citar diferents exemples:  

 

- Per una banda, tal i com ja s’ha dit, hi ha assignatures on es treballen aspectes en els 

quals la competència socioemocional en té influència, però on no entren a analitzar el 

tema emocional:  

 

- Un exemple seria el de l’assignatura “d’Antropologia Cultural”, on es treballa la 

construcció social de l’altre a través de conceptes com “identitat” i “alteritat” o 

el de l’assignatura de “Psicologia Social i de les Organitzacions”, en la qual es 

toca el tema de les actituds i el canvi d’actituds i comportaments en relació 

amb les normes socials25. En ambdós casos, el enfocament del tema és 

clarament teòric. 

 

- Per altra banda, hi ha algunes d’assignatures on sí es fa esment explícit de les 

emocions, tot i que en la majoria de casos aquestes constitueixen un entre molts altres 

temes a tractar, i es fa des d’un enfocament estrictament teòric:  

 

- Aquest és el cas per exemple de l’assignatura “Drets Humans i Marcs Legals de 

l’Educació Social”, en la qual “l’emoció” apareix citada en un dels subtemes 

titulat “clarificació conceptual: valors, actituds, normes, interessos, emocions”, 

el qual s’integra dins un dels set temes al voltant dels quals s’estructura 

l’assignatura; d’això se’n pot deduir, que la presentació que se’n fa és força 

genèrica i breu.  Val a dir però, que uns dels pilars forts d’aquesta assignatura és 

el tema dels “valors i l’ètica com a principis universals i inspiradors dels drets 

humans” i el tema de la “ciutadania, drets i deures, identitat i pertinença”, en 

els quals la competències socioemocionals hi tenen un paper clau26. No 

                                                      
25 Una “actitud” és “una tendència o predisposició apresa i relativament duradora a avaluar 

d’una determinada manera a una persona, succés o situació” (Vander Zanden James, Manual 

de Psicología Social, Barcelona, Paidós, 1986, pág. 614). Les actituds es composen de tres 

elements: el que es pensa (percepcions, creences, estereotips...) respecte l’objecte/s en qüestió 

(component cognitiu), el que es sent davant aquest (component emocional) i la tendència a 

reaccionar d’una determinada manera (component conductual). D’aquest esquema, es 

dedueix que l’actitud precedeix al comportament i que per tant la relació entre emoció, actitud 

i comportament és evident.  
26 Hi ha molts estudis que defensen que les emocions propicien els comportaments ètics. 

Recentment, un equip de psicòlegs canadencs de la Universitat de Toronto han descobert a 
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obstant, tal i que com passava ja amb altres aspectes tractats en les 

assignatures citades anteriorment (com les actituds, comportaments...), no se’n 

fa explícita la relació que mantenen amb les emocions. Un segon exemple, és 

el de l’assignatura de “Sociologia de l’Educació”, en la qual aquesta vegada sí, 

hi ha un tema dedicat al “caràcter social de l’emoció”, el qual inclou dos 

subtemes, i que són la “construcció social” (naturalesa social de les persones) i 

la “construcció social de les emocions”.   

  

- En tercer lloc, es poden identificar també un conjunt d’assignatures que entre els seus 

objectius contemplen el fet d’aportar estratègies i desenvolupar habilitats, que d’una 

manera més o menys directa, posen en joc la competència socioemocional. En alguns 

casos, aquestes assignatures també plantegen activitats participatives que 

esdevinguin una oportunitat per posar-les en pràctica:  

- Un exemple seria el de l’assignatura de “Fonaments didàctics  de l’acció 

socioeducativa” en la qual, un dels propòsits que té, és plantejar als estudiants 

qüestions ètiques en les decisions educatives, des d’una metodologia pràctica. 

Un cas similar és el de l’assignatura “d’Ètica, Valors i Educació Social”, on es 

treballa molt a fons el tema dels “valors i actituds”, centrats principalment en 

l’educador (presa de consciència, clarificació de valors, escriptura 

autobiogràfica...). Aquest treball, es fa sobretot a partir de la discussió de 

dilemes morals, exercicis d’autorregulació i resolució de conflictes, joc de rol i 

exercicis socioafectius etc. Una altra assignatura a destacar per la importància 

que atorga al tema de les competències, és la “d’Identitat i Desenvolupament 

professional”. En aquesta tal i com explica la professora Remei Arnaus en 

l’entrevista realitzada, es treballa sobretot el tema de la Identitat i com aquesta 

intervé i influeix en el desenvolupament de la identitat professional. Es posa 

doncs, molt èmfasi en l’autoconeixement, el connectar amb el sentir i la 

reflexió, com a pràctiques especialment importants per la figura de 

l’educador/a, doncs tal i com aquesta professora explica: 

“Si no existeix un autoconeixement previ a nivell personal i biogràfic en 

l’educador/a, difícilment aquest/a podrà acompanyar a altres persones en el 

                                                                                                                                                            
partir d’una sèrie d’experiments, que les decisions més ètiques es prenen a partir dels sentiments. 

Per el contrari, els processos de deliberació semblen frenar els impulsos morals, propiciant que es 

busquin resultats tangibles en les pròpies accions, i per tant, que la persona sigui menys altruista. 

Aquests resultats, que contradiuen les idees de pensadors de totes les èpoques, com per 

exemple Plató (que afirmaren que les decisions morals són fruit de la raó), posen en evidència la 

importància de l’educació emocional a l’hora de treballar temes com els valors i la ètica, els 

quals són clau per la construcció de la ciutadania.  
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seu procés vital; A més a més, aquest autoconeixement és clau de cara a ser 

conscients de quines situacions ens afecten emocionalment i com ho fan, ja 

que això ens pot ajudar molt a controlar els nostres pensaments i no 

condicionar la tasca com a educadors/es; Quan més connectat s’està amb un 

mateix, menys judicis es fan de l’altre; Els judicis, molts cops ens tapen el que 

l’altre persona realment ens intenta transmetre i fan que projectem 

expectatives, pors, estereotips... que no responen a aquella realitat sinó a la 

nostra trajectòria vital” 

A més a més, en aquesta assignatura es concep l’aula com un espai en forma 

de taller seminari on es generen situacions pràctiques reflexives i d’intercanvi. En 

la mateixa línia, hi ha assignatures com per exemple la de “Comunicació 

Interpersonal i Social en l'Exercici Professional” on s’aborden entre altres 

aspectes, les habilitats i tècniques comunicatives (comunicació assertiva, 

habilitats comunicatives verbals i no verbals, habilitats dialògiques, habilitats 

negociadores, habilitats de presentació, habilitats per parlar en públic i 

habilitats comunicatives escrites (narratives, descriptives, argumentatives, 

informes, projectes, sol·licituds, cartes i documents) etc.). Tanmateix, es 

proposen diferents eines per a la millora del jo comunicatiu de l’educador 

(programació neurolingüística, intel·ligència i gestió emocionals en la 

comunicació educativa etc.). Altres aspectes més específics com és el cas de 

les habilitats directives i conducció d’equips (les quals inclouen temes com el 

lideratge, autoritat i poder, tipus de tècniques de treball en equip, motivació en 

els equips de treball, els dominis afectius i de la productivitat, la mediació i 

resolució de problemes en l’equip de treball, presa de decisions i delegació 

etc.) es treballen des de l’assignatura de “Direcció i Gestió de Serveis 

Socioeducatius”. Pel que fa a competències específiques de la persona 

mediadora, aquestes es treballen des de l’assignatura “d’Exclusió Social, 

Conflicte i Mediació”. Com a últim exemple dins les assignatures bàsiques i 

obligatòries, trobem la “d’Anàlisi de les relacions educatives”, i que és una en 

les quals el treball de competències socioemocionals és més evident. En 

aquesta es treballa com a aspecte principal la importància del vincle educatiu 

en la pràctica de la relació educativa (tant pel que fa a la persona atesa, com 

al sentit de pertinença a l’equip professional i el servei o activitat de 

l’educador), i s’aprofita l’inici per part dels estudiants de les Pràctiques, per tenir 

un espai d’anàlisi i d’observació del vincle educatiu. Aquesta assignatura, té un 

profund caràcter reflexiu, i busca posar sobre la taula el “lloc” de l’educador 

(distància òptima, relació de confiança i reconeixement d’autoritat...), les seves 
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responsabilitats i límits, les contradiccions i dilemes, la seva funció en la 

descoberta de potencialitats i de noves oportunitats de l’altre, la importància 

de l’ajustament del propi treball als temps de l’altre, als propis temps i als temps 

institucionals, així com també de l’acompanyament dels processos i les 

dinàmiques de canvi i de l’autocuidatge.  

- Des del Grau d’Educació Social, també s’han de cursar un determinat nombre de 

crèdits que corresponen a assignatures optatives. Entre l’oferta que n’hi ha, s’hi troben 

algunes d’especial interès, pel que fa al tema de la competència socioemocional:  

- Una d’elles és la “d’Educació, Formació i Salut”, doncs des d’aquesta es 

treballen temes com “la pèrdua i la separació”, així com també alguns “factors 

de risc, de protecció i de resiliència”. Una altra optativa d’interès és la de 

“Mediació Familiar”, doncs toca el tema de les emocions, en tant que s’aborda 

el tema de la violència a les famílies (violència de gènere, filoparental, poder i 

gènere, xantatge emocional i manipulació, el dolor com a mecanisme 

d’obstrucció, amenaces de suïcidi, dominació verbal, el poder del silenci, 

factors culturals, el poder a través del fills, la influència d’amics i familiars etc.). 

Un altre bloc que treballa aquesta assignatura és el de les habilitats i 

competències del mediador/a familiar (com mantenir un llenguatge positiu, 

l’emmarcament d’afecte, el re-enquadrament positiu, el llenguatge figurat, 

com abordar ansietats, pors, confusions, desconfiança, preocupacions etc. Per 

últim destacar també un altre bloc en el qual es parla de la figura dels nens i 

adolescents en la mediació familiar, tot aprofundint en aspectes com les 

necessitats dels fills/es en els processos de divorci etc.). Per últim, citar també 

l’assignatura de “Habilitats Socials: Intervenció i Programes”, doncs la 

professora que actualment imparteix l’assignatura, tal i com ha donat a 

conèixer en l’entrevista que se l’ha realitzat, ha adaptat els continguts del 

programa de manera que es pugui introduir també com un dels elements 

principals l’educació emocional. Els motius pels quals ha volgut tractar també 

aquest aspecte és el següent:   

“Sento que per l’adquisició de les habilitats socials cal tenir consciència 

emocional i saber degudament gestionar les emocions. Així que començo el 

curs introduint els competències emocionals basades en el model de Rafel 

Bisquerra i després aprofundim en les competències socials. Les competències 

socials que treballem amb activitats dinàmiques són: la comunicació efectiva, 

l’assertivitat, el lideratge, la negociació, la resolució de conflictes, l’escolta 
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profunda, el tenir consciència de les paraules que utilitzem, i la comunicació no 

verbal” 

 

Pel que fa a les Pràctiques, aquestes són el pont que connecta el món formatiu i el 

món laboral, de manera que esdevenen el punt de partida en la carrera professional 

de cada alumne. Aquestes, permeten a l’estudiantat d’Educació Social posar en joc 

les competències professionals, tot transferint el que han  treballat  en  el currículum  a  

l’experiència  pràctica. Per conèixer la utilitat de les Pràctiques en aquest sentit, 

s’aporta a continuació una síntesi de les conclusions d’ un estudi27 sobre la percepció 

dels estudiants respecte a la transferibilitat de les competències professionals28 de 

l’Educació Social en els centres de pràctiques. 

Dits estudiants, identifiquen haver adquirit determinades competències de manera 

prèvia a les pràctiques i que bona part d’aquestes podrien anomenar-se “transversals” 

(unes de relació interpersonal (capacitat d’empatitzar, d’escolta, respecte, treballar 

en equip, comunicació, entre les principals) i unes altres com a personals (paciència, 

creativitat, tolerància, iniciativa, vocació, motivació, seguretat, prudència, etc.). La 

resta, es podrien agrupar com a “específiques” o de caràcter més tècnic del perfil 

professional (coneixements o informació sobre el centre, l’àmbit, documentació 

específica, la professió...). No obstant, tot i que sota el seu parè consideren que abans 

d’iniciar les pràctiques ja havien adquirit aquestes competències, reconeixen que és 

durant la formació pràctica, amb l’experiència, que aquestes van experimentant una 

certa matisació i perfeccionament  com a resultat de la necessitat de posar-les en 

acció i d’observar-ne la seva aplicació per part dels professionals-tutors en el decurs 

del practicum. En concret, perceben que l’existència de les competències transversals 

pren progressivament un protagonisme considerable, especialment pel que fa a la 

gestió de les emocions (tolerància a la pròpia frustració, límits en la implicació, prendre 

distància, capacitat de regular l’impuls, tenir en compte altres punts de vista, resolució 

de conflictes, flexibilitat, fer una aposta per l’altre, autoconfiança, etc...).   

 

“Las capacidades comunicativa y expresiva he de decir que 

probablemente las traía desarrolladas de casa, pero respecto a la 

capacidad crítica y autocrítica, sin duda la he ido adquiriendo durante las 

prácticas. En un primer momento me sensibilizaba en exceso con los 

                                                      
27 Aquest estudi (els resultats del qual poden consultar-se en una comunicació citada a la 

bilbiografia) s’emmarca dins el projecte de recerca “Anàlisi i avaluació de la transferibilitat de les 

competències professionals de l’Educació Social en els centres de pràctiques” (2008MQD155), i 

es realitzà durant el procés del disseny del grau D’educació Social de la UB. 
28 S’entén per transferibilitat de les competències com el procés en què es produeix la  

transferència dels aprenentatges conceptuals i procedimentals a l’execució real de les activitats 

pròpies de l’exercici professional.  
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sujetos, poco a poco he ido haciéndome más crítico, y sobretodo más 

autocrítico mientras he intentado acabar con ese exceso de 

sensibilización”.29 

 

Tant mateix, a mesura que avança l’estada de pràctiques, els estudiants també tenen 

l’oportunitat de reconèixer i posar en acció les competències específiques necessàries 

per la tasca professional. Aquests aprenentatges fan referència tant a coneixements 

sobre la realitat en què intervenen (àmbit i context), com al funcionament intern del 

servei (atenció directa, gestió), així com a la professió i a la seva pròpia evolució 

professional (competències, funcions, identificació professional, construcció de 

l’autoritat professional etc.). A l’annex 4* del treball, s’adjunta una taula elaborada 

pels agents que encapçalen la investigació, on es posa en relació les competències 

adquirides en el període de pràctiques segons la percepció dels estudiants amb la 

proposta de competències del títol de Grau d’Educació social (UB) i amb la proposta 

que varen fer els tutors de les pràctiques en relació als requeriments del món laboral.  

 

En darrer lloc, afegir una aportació interessant més d’aquest estudi, i que són els 

elements (que segons el grup d’estudiants implicats en la investigació) que afavoreixen 

la transferència dels aprenentatges i el desenvolupament de les competències en el 

decurs de les pràctiques:  

 

- L’Observació de l’exercici professional: entesa com l’oportunitat d’estar present en les 

intervencions dels professionals per observar la seva pràctica i analitzar els referents de 

l’acció.      

 

- La Intervenció-Acció en el terreny: fa referència a la necessitat d’actuar, d’assumir 

certes responsabilitats o de resoldre les situacions quotidianes.     

 

- Espais Formatius: fa referència a la necessitat de disposar de diversos moments en el 

marc de les pràctiques per dialogar amb el tutor i /o professional referent, sobre el 

sentit de les decisions i/o accions preses i qüestionar l’actuació professional.   

 

- Elements Relacionals: té a veure amb les relacions interpersonals amb els professionals 

del centre de practiques, especialment amb el tutor. Implica ser acceptat al centre 

com a integrant del mateix, en la mesura de les possibilitats de l’entitat.           

 

                                                      
29 Aportacions fetes per estudiants que participaren de la investigació referenciada, que es va 

concebre com un procés d’indagació autoreflexiva per part dels agents implicats en el procés 

de pràctiques.  
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- Experiència reflexionada: té a veure amb el bagatge previ de l’estudiant, amb les 

seves experiències en feines anteriors, voluntariat, maduresa personal, etc. També 

s’inclouria en aquest punt la influència dels espais d’intercanvi entre els companys de 

practicum i els professors-supervisors en els seminaris de pràctiques.             

 

- Assoliment de nous Coneixements: fa referència a l’aprenentatge de nous conceptes 

i/o procediments relatius a l’àmbit. Es tracta d’aprenentatges de caire més específic 

en relació als usuaris, les tècniques, els recursos, etc..                         

 

- Pràctica d’habilitats: fa referència a l’aplicació de recursos o competències en 

general ja disponibles que és útil posar en joc amb freqüència. 

 

4.1.3  El nivell de desenvolupament de les competències emocionals en els 

educadors/es socials  

 

Amb la correcció dels QDEA resposts pels estudiants d’educació social i educadors/es, 

s’han pogut extreure algunes conclusions pel que respecta al nivell de 

desenvolupament de les competències emocionals en aquests professionals. Per fer 

aquesta interpretació, és interessant revisar l’explicació del que és la Competència 

Emocional, de com s’estructura el Model de Competències del GROP, així com també 

l’explicació del QDEA (aquests aspectes són tractats en aquest treball en el punt 2.2.2 

(El Model del GROP) i el 3.5 (Instruments aplicats a la recerca)).  

 

 

Gràfica amb les puntuacions mitjanes del QDEA resposts pel grup mostra 
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Tal i com la gràfica mostra, el nivell general de desenvolupament de competències 

emocionals es troba, en una puntuació del 0 al 10, en un 6,4. Aquesta, és força baixa, 

tot i que cal tenir en compte que aproximadament la meitat de persones que han 

respost al qüestionari són encara estudiants, i que per tant, encara els queda un llarg 

camí en el qual continuaran formant-se i treballant aquestes competències a través de 

les diferents assignatures que tenen en consideració aquesta temàtica i dels 

Pràcticums.  

A més a més, tampoc es pot oblidar una altra variable que comenta la professora 

Remei Arnaus a l’entrevista que se li ha realitzat, i és la influència de l’edat. Si bé és cert 

que en aquest cas, la mitjana d’edat de les persones que han respost al qüestionari no 

és tan baixa (és de 26 anys), no deixa de ser important destacar que aquest aspecte 

pot incidir en els resultats. Tal i com comenta la professora, la majoria dels estudiants 

són encara molt joves. En el seu cas per exemple, es troba amb que a l’assignatura 

“d’Identitat i desenvolupament professional” que imparteix al primer curs, els alumnes 

tenen molts d’ells 18 o 19 anys. Aquests doncs, es troben en una etapa en que encara 

estan madurant i configurant la seva identitat, doncs si bé és cert que aquest procés 

s’estén al llarg de tota la vida, és especialment intens fins a l’adolescència30; Els 

altibaixos emocionals associats a les incerteses pròpies d’aquesta edat (pels dubtes de 

futur, les relacions de parella etc.), que marca l’inici de l’etapa adulta, influeixen per 

tant enormement en la posada en pràctica de les competències emocionals. És per 

això, que tal i com esmenta aquesta professora, no es pot esperar que surtin totalment 

preparats de la universitat, sinó que el desenvolupament de les competències 

emocionals ha d’entendres com un treball que s’ha d’estendre al llarg de tot el 

projecte vital de la persona i que sempre es pot anar millorant.  

Si s’analitzen les puntuacions corresponents a cadascuna de les àrees que  composen 

la Competència Emocional, es pot observar que són la “Consciència Emocional” i les 

“Competències per la vida i el benestar” els aspectes en que els educadors/es han 

obtingut millors resultats (amb una puntuació de 7,5 i 7,4 respectivament), i la 

“Regulació Emocional”, “l’Autonomia Emocional” i la “Competència Social” els que 

menys (amb puntuacions molt similars, que van del 5,8 i el 6).  

Per poder conèixer la puntuació mínima i màxima que ha obtingut el grup mostra, per 

cada ítem, així com els resultats de cadascun dels estudiants, es pot consultar l’annex 

5*. 

                                                      
30 Fixar un període a l’adolescència és quelcom polèmic (sobretot pel que fa a quan acaba), 

doncs no hi ha un consens entre els professionals. Alguns autors fixen el límit als 19 (és el cas 

d’organismes com la OMS), altres als 20 o 21 (o inclús, recentment, hi ha psicòlegs que han estès 

encara més aquesta etapa).  
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És positiu el fet de trobar la “Consciència Emocional” com una de les competències 

més treballades, doncs es considera el pilar per desenvolupar les demés. Per altra 

banda, la bona puntuació en “Competències per la vida i el benestar”, pot 

interpretar-se també com positiva, doncs podria significar que els educadors/es en 

qüestió, tot i no ser totalment hàbils en totes les competències emocionals específiques 

que componen la Competència Emocional, sí tenen una actitud i voluntat de voler 

gaudir d’una experiència plena de la vida; Això, podria ser en conseqüència un factor 

que influís positivament en la predisposició a treballar tota la resta de competències, 

doncs amb la millora d’aquestes el seu benestar subjectiu també augmentarà.    

Per altra banda, el fet de trobar la Regulació Emocional com un dels aspectes en que 

més han de treballar els educadors/es, no és quelcom rar, doncs aquesta és una de les 

competències més difícils de desenvolupar, doncs la majoria de vegades en que s’ha 

de posar en pràctica és en situacions en que estan en joc emocions negatives molt 

intenses. 

La Competència Social per la seva banda, és una competència que a nivell teòric 

moltes persones tenen molt ben conceptualitzada, però en canvi costa força de posar 

en pràctica. De fet, sobta trobar aquests resultats respecte aquesta competència en 

els qüestionaris, quan en la revisió del pla d’estudis s’ha observat que és un dels 

components de la competència emocional que més es treballa. Així doncs, queda 

justificada que sigui tinguda en compte com una competència prioritària en la 

formació dels educadors/es i inclús es cregui convenient el reforçar encara més la 

seva adquisició.  

 Per últim, parlar sobre la competència en que el grup ha obtingut un resultat més baix, 

i que és l’Autonomia Emocional. Aquesta competència, té la complexitat de que tot i 

que existeixin activitats i tècniques per treballar-la, requereix, en general, d’una 

capacitat d’introspecció, autoconeixement i força de voluntat molt elevada, doncs 

resulta molt fàcil deixar-se arrossegar i influir per les emocions i situacions en les quals un 

es troba inmers, que no pas prendre’n el control i ser conscient de com ens estan 

afectant. Aquesta competència, posa en joc sobretot el domini de les competències 

de Consciència Emocional i Regulació Emocional, tot i que també implica la resta. És 

per això, que és també una de les més difícils de desenvolupar.   

Per acabar, comentar que la distància entre la puntuació superior i la inferior és de 1,7 

i que per tant, tot i no ser molt gran, és força significativa. El fet de que no hi hagi grans 

diferències en les puntuacions de les diferents competències és positiu, doncs 

l’educador/a social necessita pel bon exercici professional i pel seu propi benestar un 

domini per igual de totes les àrees que composen la competència emocional.  
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Afegir també, que els resultats obtinguts, tot i venir d’una mostra poc representativa 

(doncs finalment van ser pocs els qui van respondre al qüestionari), són significatives, i 

venen a corroborar la informació obtinguda per altres fonts (articles i publicacions 

sobre aquesta temàtica que s’han consultat al llarg del treball i que es citen a la 

bibliografia, el testimoni dels educadors/es i professors/es entrevistats  etc.). Aquestes 

puntuacions demostren doncs, que hi ha una necessitat real i important de treballar les 

competències emocionals, sobretot en les tres àrees en que les puntuacions no han 

arribat al 6, doncs corresponen, segons les orientacions que dóna el GROP per la 

interpretació dels resultats, a poc més del domini bàsic, i queden molt lluny de la 

puntuació que es considera ideal (entre 8,5 i 10).  
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5.  VALORACIÓ DEL PROCÉS DE TREBALL  

 

La recerca que es fa en aquest treball havia estat pensada en un primer moment com 

una petita diagnosi que servís per justificar un programa d’educació emocional dirigit 

a estudiants d’educació social. Aquesta formació s’impartiria en la mateixa universitat 

durant el mes de maig (donat que més tard els estudiants tenen els exàmens finals).  

No obstant, per un conjunt de circumstàncies personals, em vaig veure indisposada 

per tenir preparat el programa en aquest termini. Així doncs,  es va buscar la manera 

de reconduir el treball fet fins al moment, de manera que tingués més temps per la 

seva elaboració. Finalment, l’opció escollida fou la d’orientar el treball cap una 

modalitat més de recerca i substituir el curs que es volia impartir de manera presencial, 

per la publicació online d’activitats autoaplicables.  

A banda del que ha pogut suposar el factor “temps” en un principi, en tant al canvi de 

trajectòria del treball, aquest tampoc a jugat gaire a favor més endavant. Tot i que les 

primeres tutories es van iniciar al mes de març, la primera fase de definició del treball i 

fonamentació teòrica es va allargar fins a mitjans de maig, de manera que el marge 

de temps per contactar amb estudiants i professorat i dur a terme les entrevistes i 

respondre el qüestionari va ser força reduït. D’haver disposat de més temps, segur que 

s’hauria pogut aconseguir una mostra més representativa, tot i que les dades que 

s’han aconseguit en aquest cas siguin igualment significatives i permetin extreure 

conclusions importants.  

Així doncs, tot i que aquesta recerca hagi estat finalment en un nivell més micro, m’ha 

resultat de gran utilitat, doncs m’ha permès trobar una connexió entre l’educació 

emocional i l’educació social i m’ha donat idees sobre com es poden treballar  de 

manera complementària.  

De la mateixa manera, aquest treball m’ha permès també conèixer com fer i posar en 

pràctica una recerca així com a aprendre a elaborar un article.  

Tanmateix, a banda d’aquests aprenentatges, també m’ha permès desenvolupar 

habilitats i competències com per exemple la correcte organització del temps, 

l’automotivació, la fixació d’objectius adaptatius i la capacitat de buscar ajuda i 

recursos (competències que la majoria tenen a veure amb l’educació emocional).  

Tot i que aquest treball es tanca amb una sèrie de propostes, com s’ha pogut 

comprovar, no totes s’han posat en pràctica. És per això, que entenc el meu treball 
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com un camí a continuar, i animo a futurs estudiants del postgrau, a que dissenyin i 

implementin com a Projecte de Pràctiques la formació en educació emocional per 

educadors/es socials que era en uns inicis la idea d’aquest treball.      

Per acabar, dir també que el fet que durant tota la realització del treball hagi pogut 

comptar amb el suport de la tutora, ha fet que tot el camí esdevingués més enriquidor, 

i sobretot, molt més agradable, ja que m’he pogut sentir acompanyada i orientada en 

tot moment.  
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6. PROPOSTES I CONCLUSIONS FINALS  

 

Tenint com a referents els objectius del treball, es presenten a continuació les 

conclusions a les quals s’ha arribat amb la investigació, així com també les propostes 

que se’n deriven. 

 

- Respecte l’objectiu de “Conèixer la importància de les competències 

socioemocionals en l’exercici de la professió d’Educador/a Social” es pot afirmar que 

certament existeixen moltes raons31 que justifiquen la gran importància que aquestes 

tenen en dita professió. Aquestes, són vitals no només de cara a millorar la qualitat de 

les intervencions (i per tant, contribuir al desenvolupament personal de les persones 

amb qui treballen) sinó també per vetllar pel benestar personal dels mateixos/es 

treballadors/es.  

 

- Respecte l’objectiu de “Conèixer quins aspectes del desenvolupament de 

competències emocional es treballen en el Grau d’Educació Social”, es pot dir que 

amb la introducció dels estudis de Grau, aquestes han anat guanyant protagonisme en 

la formació dels educadors/es. No obstant, val a dir, que l’aproximació que se’n fa és 

fonamentalment a teòrica i que es dóna en petites pinzellades, a través d’algunes 

assignatures. Això, fa pensar que la formació que s’ofereix al respecte no és suficient,  

doncs tal i com ja s’ha dit,  el desenvolupament d’aquestes competències requereix 

d’un entrenament constant i a llarg termini.   

 

- Respecte l’objectiu de “Conèixer el grau de desenvolupament de les competències 

emocionals tant dels estudiants d’educació social com dels educadors amb 

experiència en el món laboral”, és pot dir, pel grup estudiat, que té un important 

potencial de millora en totes les àrees que les composen (Consciència emocional, 

Regulació Emocional, Autonomia Emocional, Competència Social i Competències per 

la vida i el benestar). Això, corrobora encara més la conclusió que la formació existent 

fins al moment no respon del tot e les necessitats actuals, i que per tant, hi ha molt a fer 

al respecte.  

                                                      
31 Ja s’ha parlat en l’anterior apartat del treball que el fet que la feina de l’educador/a es 

desenvolupi en contacte amb persones (i especialment, de persones que pateixen força 

problemàtiques i dificultats), que la funció d’aquesta sigui contribuir a la millora del seu benestar 

etc.) fan que aquest tipus de competència adquireixin una importància cabdal. 
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En aquesta línea, s’ha volgut des d’aquest treball, presentar algunes propostes que es 

creu que poden contribuir a avançar en la millora de les competències emocionals 

dels educadors/es socials. Aquestes, poden jerarquitzar-se en quatre nivells diferents:  

- Elaboració d’un material d’activitats autoaplicables per la millora de competències 

emocionals, ofert a educadors/es socials a través d’un Blog. 

- Redacció d’un article de difusió per tal de difondre les conclusions d’aquesta 

investigació, i així conscienciar a educadors, formadors, polítics etc. de la necessitat 

de dedicar més esforços al desenvolupament i posada en pràctica d’aquestes 

competències.  

- Elaboració de propostes de formació (monogràfics, tallers, formació contínua...) per 

educadors/es socials, en matèria de competències emocionals. Aquestes es podrien 

oferir des del Col·legi d’Educadors, les Universitats, grups de recerca etc.  

- Revisió del pla d’estudis de la formació universitària existent dels Educadors/es Socials, 

de manera que es pogués introduir de manera transversal, els continguts de 

l’educació emocional.  

De totes les propostes que es realitzen, són les dues primeres les que es desenvoluparan 

en aquest treball. 

 

6.1        DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA I 

 

Aquestes activitats són una sèrie d’exercicis que permeten treballar el 

desenvolupament de competències emocionals de manera individual. Aquestes, han 

estat pensades per ser retornades a aquells educadors/es i estudiants d’educació 

social que han col·laborat de la recerca responent al qüestionari o l’entrevista. Per tal 

de fer-les accessibles a aquestes persones, s’ha creat un Blog anomenat Eduquem 

Emocions (http://eduquememocions.blogspot.com.es/).  

Les activitats, es presenten ordenades seguint les 5 competències que composen el 

Model de Competència Emocional del GROP, i s’ha procurat que n’hi hagi que 

treballin cadascuna de les subcompentències que engloba cada àrea.  

S’ha procurat, que les activitats siguin variades per tal de que la seva realització no 

sigui monòtona (contes, fulls d’autoregistre, tests, exercicis corporals...). No obstant, tal i 

com es podrà observar, moltes es basen en la reflexió de situacions; En aquests casos, 

http://eduquememocions.blogspot.com.es/
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la majoria de  situacions que es plantegen són força quotidianes en la vida de tota 

persona i no tant relacionades amb l’àmbit professional, ja que els llocs en que 

treballen els educadors/es socials són molt diversos, i per tant, centrar-se en situacions 

molt específiques podia acabar sent un obstacle, ja que no tots els educadors podrien 

estar-hi familiaritzats. Un altre avantatge d’haver enfocat aquestes activitats des 

d’aquest enfocament menys específic del treball de l’educador social, és que 

d’aquesta manera és molt més senzill que aquest pugui adaptar-les si les vol utilitzar per 

treballar les competències emocionals dels seus propis usuaris/àries.  

A mode d’introducció, s’ha inclòs una petita explicació de cadascuna de les 

competències emocionals i un petit índex en que es citen les activitats que 

corresponen a cadascuna d’elles, per tal de que sigui més fàcil localitzar-les.  

Així mateix, per cada activitat s’ha fet una taula, per tal de que l’educador/a, a 

banda de saber en què consisteix l’activitat, conegui quins són els objectius d’aquesta 

i el que està treballant.  

 

                                        

                                         CONTINGUTS 

 

a) Activitats per treballar la CONSCIÈNCIA EMOCIONAL 

 

Definició de la competència: 

 

Capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels 

demés.  

 

b) Activitats per treballar la REGULACIÓ EMOCIONAL 

 

Definició de la competència:  

 

Capacitat per manegar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre 

consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament, tenir bones 

estratègies d’afrontament i capacitat per autogenerar emocions positives etc. 

 

c) Activitats per treballar l’ AUTONOMIA EMOCIONAL 
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Definició de la competència:   

 

Inclou un conjunt de característiques i elements relacionats amb l’autogestió 

personal, entre les que es troben l’autoestima, actitud positiva davant la vida,  

responsabilitat etc. Dins l’autonomia personal hi ha tres àmbits: l’autonomia de 

pensament, l’autonomia de comportament i l’autonomia emocional. 

 

d) Activitats per treballar la COMPETÈNCIA SOCIAL 

 

Definició de la competència:  

 

Capacitat de mantenir bones relacions amb altres persones. Això implica el domini 

de les habilitats socials, capacitat per la comunicació efectiva, respecte, actituds 

prosocials, assertivitat, etc. 

 

e) Activitats per treballar les HABILITATS DE VIDA I BENESTAR 

 

Definició de la competència:  

 

Capacitat  per  adoptar  comportaments  apropiats  i responsables per gaudir 

satisfactòriament dels reptes diaris de la vida, ja siguin privats, professionals o socials. 

Permet a l’individu organitzar la seva vida de forma sana i equilibrada, facilitant-li 

experiències de satisfacció o benestar.  

 

 

          ÍNDEX 

 

Activitats per treballar la CONSCIÈNCIA EMOCIONAL 

 

1.     El diari emocional 

2.     Identificació de les emocions en expressions no verbals 

 

 Activitats per treballar la REGULACIÓ EMOCIONAL 

 

3.   Identificació del tipus de distorsió 

4.   Fulla d’autoregistre de pensaments automàtics 
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5.   Conte: els claus 

6.   Respiració profunda 

7.   Nivell de tolerància a la frustració 

8.   Let it be 

9.   Llistat de situacions emocionalment agradables 

 

Activitats per treballar l’AUTONOMIA EMOCIONAL 

  

10.  Anunci publicitari d’un mateix 

11.  Les dues cares de la moneda 

12.  Sóc jo qui decideix 

 

Activitats per treballar la COMPETÈNCIA SOCIAL 

 

        13.  Actitud empàtica  

        14.  Identificació de respostes agressives, inhibides i assertives 

        15.  Drets assertius 

        16.  Els missatges Jo 

        17.  Resolució de problemes 

 

Activitats per treballar les HABILITATS DE VIDA I BENESTAR 

 

18.  Imatges que no deixen indiferent 

19.  La xocolata 
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Nª 1    

Títol de l’activitat El diari emocional 

Subcompetències 

que treballa 

Presa de consciència de les pròpies emocions 

Donar nom a les pròpies emocions 

Objectius - Millorar la capacitat per percebre amb precisió els propis   

sentiments i emocions, identificar-los i etiquetar-los.  

- Millorar la eficàcia en la utilització del vocabulari emocional  

adequat i les expressions disponibles en un context cultural 

determinat per desitjar emocions. 

 

Descripció:  

 

El diari emocional consisteix en el registre sistemàtic de les emocions experimentades. 

Aquest, pot convertir-se en una excel·lent eina per a desenvolupar la consciència 

emocional. Resulta convenient assumir aquesta estratègia amb flexibilitat i creativitat, 

per tal que no li resti espontaneïtat i sentit. Dur un registre emocional ha de ser, 

preferiblement una opció personal i d’adaptar-se a la disposició de cada persona per 

dur-lo a terme (cadascú ha de descobrir com li resulta més útil i còmode fer-ho: hi ha 

qui prefereix anar anotant de manera immediata el que els està emocionant, d’altres 

que prefereixen fer- ho el final del dia etc.). És important destacar que els registres han 

de fer-se de manera contínua perquè compleixin els seus propòsits i  

intentar descriure les situacions amb els majors detalls possibles. Fer-ho d'aquesta 

manera, proporcionarà informació important sobre un mateix. 

Algunes recomanacions per a dur a terme el diari o registre emocional són:  

1.  Escriu l'emoció que hagis sentit i descriu la teva experiència. Para esment als 

següents punts:   

1.1 Quin nom li dónes a aquesta emoció? Si et descobreixes utilitzant sobtadament 

només unes quantes paraules (com frustrat o feliç), tracta de trobar més paraules 

referides a emocions. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=conve
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=propor
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ciones
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1.2 Quines sensacions corporals acompanyaven l'emoció? (com per exemple tenir 

tensió en el cos, mandíbula, els punys; tremolor, sentir que sues o tens molta calor, 

sentir fred, notar els batecs del cor; pessigolleig en l'estómac...).  

 

1.3 Què va produir l'emoció o estat d'ànim? Descriu la situació. Es va deure a un 

succés extern o intern?  

  

1.4 Quins pensaments van venir a la teva ment en el moment que estaves sentint 

aquesta emoció? Es refereixen al passat, al futur o al present?  

 

1.5 Quines accions vas realitzar en el moment que estaves sentint aquesta emoció 

específica? Vas sentir el desig de fer alguna cosa, o d'expressar alguna cosa? 

(com per exemple d’acostar-te o allunyar-te, avançar agressivament, posar una 

determinada expressió facial...). 

 

1.6 Fes una reflexió sobre la resposta emocional que li vas donar a la situació. 

2. Al cap d'un temps, un parell de setmanes o d'un mes, realitza una lectura del diari o 

registre emocional i para esment als següents punts: 

2.1 ¿Quines emocions es repeteixen? ¿Quina es la tendència del teu estat 

emocional? 

 

2.2 ¿Experimentes les mateixes emocions una i altra vegada per les mateixes 

causes? 

 

2.3 ¿Quines emocions no experimentes? 

 

2.4 ¿Presentes alguna dificultat per expressar determinades emocions? 

 

2.5 ¿Quines són les accions que realitzes davant determinades emocions? 

 

2.6 ¿Quins són els pensaments dominants davant determinades emocions? 

 

2.7 ¿Quines reflexions pots fer quan mires el teu comportament emocional sense la 

emocionalitat del moment en que van tenir lloc?  

 

2.8 ¿Com valores el teu control emocional? 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pre
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=espec%C3%AD
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=espec%C3%AD
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3. A partir de la revisió realitzada en el punt anterior, valora la possibilitat d’introduir 

alguns canvis que et permetin manegar de manera més satisfactòria determinades 

situacions emocionals que experimentes. 

 

Nª 2   

Títol de l’activitat Identificació de les emocions en expressions no verbals 

Subcompetències 

que treballa 

Comprensió de les emocions dels altres 

Objectius: - Millorar la capacitat  per percebre amb precisió les emocions i 

perspectives dels demés i d’implicar-se empàticament en les 

seves vivències emocionals.  

 

Descripció:  

 

A continuació es presenten unes imatges relacionades amb determinades emocions. 

Observa curosament cada imatge per reconèixer l’emoció reflectida en les 

expressions facials i corporals de les persones. Presta especial atenció als aspectes 

següents:  

 

- Què expressa la cara? 

- Com s’observa el cos? 

- Per què estarà sentint el que sent? 

- Que estarà pensant? 

 

 

 

.................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 
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.................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

 

 
 

 

 

.................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

 
 

 

 

.................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 
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.................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................... 

 

................................................................................................... 

 

................................................................................................... 
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Nª 3   

Títol de l’activitat Identificació del tipus de distorsió 

Subcompetències 

que treballa 

Comprensió de la interacció entre emoció, cognició i 

comportament 

Objectius - Prendre consciència de com els estats emocionals incideixen 

en el comportament (i a l’inversa) 

 

 - Prendre consciència de com la cognició/pensament influeix 

sobre la emoció (i a l’inversa) i de com aquesta consciència pot 

utilitzar-se per regular tant les emocions com el comportament.  

 

 

Descripció:  

 

Les persones, quan pensem, poques vegades analitzem la informació que ens arriba 

de manera racional i ajustada a la realitat; Al contrari, sovint apliquem esquemes 

erronis de pensament (distorsions cognitives), que generen conseqüències negatives. 

Per tal de desenvolupar actituds més positives i realistes, et proposem que llegeixis els 

següents pensaments, i els col·loquis en la taula que hi ha tot seguit. En aquesta 

trobaràs una classificació  d’alguns dels tipus de distorsions més freqüents, juntament 

amb algunes estratègies per corregir-los. Per a que aquesta activitat t’ajudi a acabar 

de familiaritzar-te amb aquest tipus d’errors de pensament, et proposem que afegeixis 

un parell d’exemples propis a cada tipus de distorsió.  

a) Sé que s’estan rient de mi  

b) Ningú m’estima  

c) Segur que està enfadat per culpa meva  

d) Sento que no serveixo per res, així que sóc un inútil  

e) La meva professora diu que sóc intel·ligent però sé que pensa lo contrari  
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f) Si no he sigut seleccionat és que no sóc un bon treballador  

g) Ets un desastre  

h) Tindrien que agrair-me tot el que he fet per ells  

i) Segur que algú pren mal i no poden acabar l’excursió  

j) En realitat aquest ascens no significa res, qualsevol pot aconseguir-lo  

k) No hauria de sentir enveja dels meus amics  

l) No em mereixo el que està passant  

m) Tot em surt malament  

n) Està distret perquè s’avorreix amb mi  

o) He espatllat l’ordinador. Sóc un desastre, sempre ho trenco tot.  

p) Els nois/es no s’interessen per mi perquè em troben massa baixa.  

q) Segur que si passo per aquest carrer em roben i m’agredeixen. 

r) M’han trucat per una entrevista de feina però segur que no m’agafaran. 
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 DISTORSIÓ DESCRIPCIÓ EXEMPLE ALTERNATIVA 

1 Generalització Tendència a creure que si quelcom 

ha passat una vegada, succeirà 

moltes més.  

 

.................. 

En quantes ocasions es dóna aquesta situació i en quantes no? Busca 

excepcions a les generalitzacions i pren perspectiva. 

 

Ves en compte amb paraules com “tot”, “res”, “mai”, “sempre”, “la 

gent”, “ningú”, “tothom” i utilitza expressions com “és possible”, “de 

vegades”, “sovint” etc. 

2 Etiquetatge Definir en termes absoluts a algú en 

lloc de descriure objectivament la 

conducta. Està relacionada amb 

la generalització.  

 

.................. 

Aprendre a ser específic en les qualitats, per no generalitzar el 

conjunt.  

Definir la conducta  (“de vegades es comporta ...”) 

3 Llegir el 

pensament 

Suposar els pensaments o 

intencions dels demés sense prova 

alguna.  

 

.................. 

Recordar que ningú pot llegir la ment de ningú.  

 

      Tracta de preguntar i aconseguir informació, si és possible.  

 

      Basa’t en fets i no presuncions. 

4 Personalització Tendència a pensar que tot el que 

passa al voltant d’un té a veure 

amb un mateix. 

 

.................. 

Considerar explicacions alternatives i tenir en compte altres factors. 

 

Comprendre que no tot gira entorn d’un mateix.  

5 Catastrofisme De entre les diferents opcions, 

pensar que sempre tindrà lloc lo 

pitjor. 

 

.................. 

Avaluar en forma de percentatges (quina probabilitat hi ha que 

passi?) 
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Solució:  

1 B, M, O  3 A, E,P  5 I, Q  7 H, K  9 D 

2 G, O  4 C, N   6 F  8 L  10 J, R 

6 Pensament 

polaritzat o 

dicotòmic 

Consisteix en classificar les coses en 

termes extrems o oposats sense 

tenir en compte les possibilitats 

intermèdies.  

 

.................. 

Tingues en compte totes les possibilitats  

7 Els “Hauria/es” Mantenir regles rígides i exigents 

sobre com tenen que ser les coses.  
 

.................. 

Entendre, que els valors són personals, y per tant, els demés no tenen 

perquè compartir els mateixos que un mateix.  

Ser més flexible i tolerant amb un mateix i amb els demés. 

Canvia les expressions de “hauria ” per “preferiria” o “m’agradaria”. 

8 Fal·làcia de la 

justícia 

Creure que tot ha de passar d’una 

manera determinada, i que si no és 

així no és just.  

 

.................. 

Acceptar que en la vida no es pot predir ni controlar tot.  

9 Raonament 

emocional 

Creure que si un es sent d’una 

manera, aleshores és que hi ha un 

motiu real per sentir-se així.  

 

.................. 

Recorda que les emocions són respostes a 

pensaments/interpretacions (els quals poden ser erronis) i no 

evidències de veritat.  

10 Desqualificar 

lo positiu 

Davant un succés neutre o positiu, 

el transformo en negatiu i sento i 

actuo en conseqüència.  

 

.................. 

Ser conscient de les pròpies respostes davant successos positius.  

Evita ser suspicaç. 
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Descripció:  

 

Aquesta activitat ajuda tant a identificar com a combatre els pensaments automàtics 

negatius. Per aconseguir-ho, cal establir una rutina de treball, i omplir la següent graella 

de manera sistemàtica. En aquesta, s’han  de registrar els aconteixements activadors 

que provoquen reaccions emocionals i/o conductuals desagradables, els pensaments 

automàtics negatius que els segueixen i les reaccions. Aquesta graella incorpora una 

columna per elaborar pensaments alternatius (i que són els que s’han d’intentar 

potenciar), que serviran per contrarrestar els pensaments automàtics negatius i així 

poder modificar les reaccions més impulsives per altres més positives. També hi ha una 

columna, per enregistrar el tipus d’emocions que generen aquests pensaments 

alternatius. Cal tenir en compte que canviar l’actitud negativa de la ment, requereix 

un temps, i per tant el fet de restar credibilitat als pensaments automàtics és un treball 

lent. Quantes més vegades apliquis aquest exercici (ja bé o facis per escrit com 

mentalment) més eficaç resultarà.  

Nª4    

Títol de l’activitat Fulla d’autoregistre de pensaments automàtics 

Subcompetències 

que treballa 

Comprensió de la interacció entre emoció, cognició i 

comportament 

Objectius - Prendre consciència de com els estats emocionals incideixen 

en el comportament (i a l’inversa) 

 

 - Prendre consciència de com la cognició/pensament influeix 

sobre la emoció (i a l’inversa) i de com aquesta consciència pot 

utilitzar-se per regular tant les emocions com el comportament.  
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PAS 1  PAS 2 

SITUACIÓ PENSAMENT 

AUTOMÀTIC 

ESTAT 

EMOCIONAL (1) 

CONDUCTA I 

RESULTAT (1) 

 PENSAMENT ALTERNATIU ESTAT 

EMOCIONAL (2) 

CONDUCTA I 

RESULTAT (2) 

Descriu la 

situació que 

has viscut 

com a 

negativa  

Escriu els 

pensaments 

automàtics que 

apareixen i el 

grau de 

seguretat 

d’aquests (del 0 

al 100) 

Especifica 

l’emoció/ns que 

sents i la intensitat 

d’aquesta (del 0 

al 100) 

Descriu la 

conducta 

davant la 

situació i les 

seves 

conseqüències  

 Escriu els pensaments 

resultants a partir de la 

discussió racional i que 

vols que substitueixin als 

automàtics, així com el 

grau de credibilitat que 

ens mereixen (del 0 al 

100) 

Especifica 

l’emoció/ns que 

sents i la intensitat 

d’aquesta (del 0 

al 100) 

Descriu la 

conducta 

davant la 

situació i les 

seves 

conseqüències 

 

Exemples:  

 

       

Vaig a una 

reunió de 

grup i la gent 

no em fa cas 

- Si no em fan 

cas és perquè 

em consideren 

poc intel·ligent 

 

- Segur que mai 

em sentiré bé 

en aquest grup 

 

- Sempre em 

passa el mateix 

amb la gent 

Ràbia (20) 

 

Desànim (80) 

 

Tristesa (50) 

Marxo  - No tinc motius reals per 

pensar que tenen 

quelcom contra mi 

 

- És normal que de 

vegades em senti bé amb 

la gent i de vegades no 

tant 

 

- Tothom té coses que li 

agradaria millorar  

 Em quedo a la 

reunió i intento 

participar 

d’aquesta 
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- Hauria de 

canviar la meva 

manera de ser i 

ser més simpàtic 

La meva 

millor amiga 

em truca 

menys que 

abans  

Ja no li importo 

(90) 

Tristesa (80) por 

(30) 

No la truco i em 

poso a la 

defensiva 

 Potser està ocupada, té 

algun problema... 

 La truco i 

m’interesso per 

com està 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

.......................... 

 

.......................... 

 

.......................... 

 

.......................... 

 

............................. 

 

............................. 

 

............................. 

 

............................. 

 

.......................... 

 

.......................... 

 

.......................... 

 

.......................... 

  

........................................... 

 

........................................... 

 

........................................... 

 

........................................... 

 

............................ 

 

............................ 

 

............................ 

 

............................ 

 

............................ 

 

............................ 

 

............................ 

 

............................ 
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Descripció:  

 

Llegeix la història següent i senyala’n la moralina. A continuació, pensa en una situació 

quotidiana en que reaccionis com el protagonista (et costi regular les teves emocions i 

et deixis endur per aquestes) i reflexiona sobre les conseqüències:  

 

«Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le 

dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, 

debería clavar uno detrás de la puerta. 

El primer día, el muchacho clavó 37 clavos. Durante los días que siguieron, a 

medida que aprendía a controlar sus emociones, clavaba cada vez menos 

clavos. Descubrió que era más fácil dominarse que clavar clavos detrás de la 

puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Su 

padre le sugirió que retirara un clavo por cada día que lograra dominarse. 

Los días pasaron, y pudo anunciar a su padre que no quedaban clavos por 

retirar. El hombre lo tomó de la mano, lo llevó hasta la puerta y le dijo: "Has 

trabajado duro, hijo mío, pero mira esos hoyos en la madera: nunca más será 

la misma. Cada vez que pierdes la paciencia, dejas cicatrices como las que 

aquí ves. Puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero la cicatriz perdurará 

para siempre». 

 

 

Nª 5   

Títol de l’activitat Conte: Els claus 

Subcompetències 

que treballa 

Expressió emocional 

Objectiu - Millorar la capacitat per expressar las emociones de forma 

apropiada.   

 

- Habilitat  per  comprendre  que  l’estat  emocional intern no 

necessita correspondre amb l’expressió externa que d’aquest es 

presenta, tant en un mateix com els demés.  
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

Nª 6   

Títol de l’activitat Respiració profunda 

Subcompetències 

que treballa: 

Capacitat per a la regulació emocional 

Objectius: - Desenvolupar  estratègies que ajudin a: 

· trobar l’equilibri entre  repressió i descontrol de les emocions 

· prevenir estats emocionals negatius 

· perseverar en l’assoliment dels objectius a pesar de les   

dificultats 

· diferir recompenses immediates a favor d’altres més a llarg 

termini però d’ordre superior 

 

Descripció: 

 

- Tombat sobre en el terra, sobre una estora.  Tanca els ulls i col·loca't amb les cames 

estirades, lleugerament separades una de l’altra. Procura que les puntes dels peus 

quedin mirant lleugerament cap a fora i els braços als costats del cos però sense tocar-

lo. Col·loca els palmells de les mans mirant cap amunt.  
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- Centra la teva atenció en la respiració. Col·loca una ma en el lloc del cos que vegis 

que puja i baixa, cada vegada que inspires i expires. Fixa’t si aquest lloc es troba situat 

en el tòrax; si és així, això significa que no estàs ventilant totalment els pulmons. Les 

persones que estan nervioses tendeixen a fer respiracions curtes i superficials que 

només assoleixen la part més alta del tòrax.  

- Col·loca amb suavitat les dos mans sobre l’abdomen i observa els moviments que 

realitzes al respirar. Observa com l’abdomen s’eleva a cada inspiració i descendeix a 

cada expiració.  

 

- És preferible respirar per el nas més que per la boca; per tant, mantingues les foses 

nassals tal lliures com puguis abans de realitzar els exercicis.  

- En el cas que notis que el teu tòrax no es mou al compàs de l’abdomen, i està rígid, 

dedica un o dos minuts a deixar que es relaxi.  

Aprofita aquest exercici per explorar en el teu cos signes de tensió.  

 

Nª 7   

Títol de l’activitat Nivell de tolerància a la frustració 

Subcompetències 

que treballa 

Habilitats d’afrontament 

 

Resiliència per afrontar situacions adverses (* aquesta 

subcompetència forma part de la Competència d’Autonomia 

Emocional) 

Objectius - Habilitat per afrontar les emocions negatives mitjançant 

estratègies d’autoregulació que millorin la intensitat i duració 

d’aquests estats emocionals. 
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Descripció:   

 

Fes una llista de 20 situacions en que hagis experimentat frustració al llarg de la vida, 

incloent també situacions quotidianes en que experimentis aquesta emoció. Per fer-ho, 

abans de tot, cal que es tingui clar que és la frustració; per això, et proposem una breu 

explicació:  

Frustració és no aconseguir el que s’esperava. És una vivència emocional     

davant una situació en la qual una expectativa (desig, projecte, il·lusió, no 

es compleix. La frustració es viu com una barrera que s’interposa entre el 

subjecte i l’objectiu que es proposa, impedint-li arribar fins ell.  

Un cop elaborada la llista, afegeix algunes de les situacions frustrants que es posen en 

l’exercici. Un cop tinguis el llistat definitiu, intenta ordenar les situacions pel grau de 

frustració experimentat (si vols, pots utilitzar un valor numèric de l’1 al 10) i pren 

consciència de quins són els raonaments interns que utilitzes a l’hora de fer aquesta 

seqüenciació. Valora també, quin és el nivell de frustració que li corresponen a les 

situacions a les quals t’afrontes de manera habitual; són altament frustrants? Són poc 

frustrants? En el moment de la vivència, les vius tal i com ara penses o els hi dones més 

transcendència?   

Aquesta activitat, té per objectiu adonar-se que no totes les situacions en les que un es 

pot trobar, són igualment frustrants, tot i que en aquell moment ens puguin semblar 

molt greus. Amb aquesta, s’aprèn a relativitzar les pròpies frustracions, la qual cosa 

contribueix a augmentar el grau de tolerància a aquesta. És important que quan 

experimentis una emoció com aquesta, recordis els arguments que has utilitzat per 

graduar el nivell de frustració i valoris amb més tranquil·litat si l’impacta que t’està 

generant és realment coherent amb els teus principis sobre el què és important. 

Exemples de situacions frustrants: 

- No arribo a temps d'agafar l'autobús (o el metre, tren, etc.)  

- Perdo repetides vegades en jocs d'atzar.  

- Perdo repetides vegades en competicions esportives (futbol, tennis, bàsquet, etc.).  

- L'ordinador em deixa penjat repetidament.  

- Suspenc un examen a pesar dels esforços.  

- Porto una setmana sense vendre gens (venedors)  

- Suspendre l'examen de conduir  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=futbol
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- Suspendre unes oposicions  

- No trobo treball  

- Dificultats familiars m'obliguen a deixar els estudis per a treballar  

- Amors frustrats  

- Frustracions amb els fills  

- Els fills s'han de quedar en el país d'origen  

- Ruptura de parella  

- No puc tenir fills  

- Incapacitat d'un familiar impedeix vida normal  

- Incapacitat m'impedeix vida normal  

- Accident que no puc evitar (incendi, tràfic, etc.)  

- No aconsegueixo evitar la mort d'altra persona  

- No aconsegueixo evitar la mort d'un ésser benvolgut (parella, fill/a) 

 

GRAU DE 

FRUSTRACIÓ 
SITUACIÓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexions: ...................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Nª 8   

Títol de l’activitat Let it be 

Subcompetències 

que treballa 

Habilitats d’afrontament 

Objectius - Habilitat per afrontar les emocions negatives mitjançant 

estratègies d’autoregulació que millorin la intensitat i duració 

d’aquests estats emocionals. 

 

 
Descripció:  

 

 

A continuació et proposem que llegeixis la lletra de la següent cançó (“Let it be” dels 

Beatles), i que quan experimentis frustració, intentis relaxar-te, buscar un lloc tranquil, i 

escoltar-la. Amb aquesta activitat, pretenem que prenguis consciència de l’important 

poder que té la música sobre els nostres estats emocionals. Si aquesta cançó en 

concret no et serveix, busca quines t’ajuden a superar emocions com la frustració, 

però també la tristesa, la ràbia... Així tindràs una font pròpia de recursos per afrontar 

estats d’ànims negatius.  

  

 

When I find myself in times of trouble,  

mother Mary comes to me, speaking 

words of wisdom, let it be.   

And in my hour of darkness she is 

standing right in front of me, 

speaking words of wisdom, let it be.   
 

 

Cuando me encuentro en momentos de 

aflicción, la madre María se acerca a mí  

diciendo sabias palabras, déjalo estar.   

Y en mis horas de oscuridad, ella se queda 

delante de mí, diciendo palabras sabias, 

déjalo estar.   
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“Let it be, let it be, let it be, let it be.   

Whisper words of wisdom, let it be”   

 
 

And when the broken hearted 

people living in the world agree, 

there will be an answer, let it be. For 

though they may be parted there is 

still a chance that they will see, there 

will be an answer. Let it be.   

 

Let it be ”...”   

 

And when the night is cloudy,  

there is still a light, that shines on me,   

shine until tomorrow. Let it be.   

I wake up to the sound of music,  

mother Mary comes to me,   

speaking words of wisdom, let it be.   

Let it be, let it be, let it be, let it be.   

Whisper words of wisdom, let it be.  

 

(Letra y música: John Lennon y Paul 

McCartney) 

 

 

“Déjalo estar, déjalo estar, déjalo estar, 

déjalo estar. Susurrando palabras sabias, 

Déjalo estar”   
 

 

Y cuando los desconsolados  que viven en 

el mundo se pongan de acuerdo, habrá 

una respuesta. Déjalo estar, porque aunque 

vivan separados  todavía hay una 

posibilidad de que puedan ver . Habrá una 

respuesta, déjalo estar.   

 

 

Déjalo estar “...”  

 

Y cuando la noche está nublada, todavía 

hay una luz que brilla sobre mí,  brilla hasta 

mañana, déjalo estar. Me despierto al 

sonido de la música la madre María se 

acerca a mí, diciendo palabras sabias 

déjalo estar, déjalo estar, déjalo estar, 

déjalo estar, déjalo estar. Habrá una 

respuesta, déjalo estar, déjalo estar, déjalo 

estar, déjalo estar, déjalo estar. Susurrando 

palabras sabias, déjalo estar 

Descripció:  

 

Elabora un llistat de cinc situacions o activitats (que puguis realitzar amb certa facilitat), 

que et generin les emocions positives que s’esmenten a continuació. Això t’ajudarà a 

tenir un major control de la teva experiència emocional.  

Nª 9    

Títol de l’activitat Llistat de situacions emocionalment agradables 

Subcompetències 

que treballa 

Competència per autogenerar emocions positives 

Objectius - Millorar la capacitat d’experimentar de forma voluntària i 

conscient emocions positives (alegria, amor, humor, fluir) i 

gaudir de la vida.  

 

- Millorar la capacitat per auto-gestionar el propi benestar 

subjectiu en busca d’una millor qualitat de vida. 
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Em fa sentir alegre ........................................................................................................................ 

          ...................................................................................................................... 

          ...................................................................................................................... 

          ...................................................................................................................... 

          ...................................................................................................................... 

 

Em fa sentir relaxat/da.................................................................................................................. 

          ...................................................................................................................... 

          ...................................................................................................................... 

          ...................................................................................................................... 

          ...................................................................................................................... 

 

Em sento orgullós/a de mi mateix/a quan ................................................................................ 

                                       .................................................................................................................. 

                                       .................................................................................................................. 

                                       .................................................................................................................. 

                                       .................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

Nª 10   

Títol de l’activitat Anunci publicitari d’un mateix 
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Subcompetències 

que treballa 

Autoestima 

Objectius - Millorar la imatge d’un mateix (estar-ne satisfet i tenir una bona 

relació) 

 

Descripció:  

 

Escriu, com si d’un anunci per “vendre’t” es tractés, les teves qualitats positives. 

Procura, que aquestes obeeixin a diferents aspectes: corporals, de caràcter, mentals, 

culturals, en el terreny de les relacions personals, habilitats... (si et costa molt trobar-les, 

pots llegir els exemples que es posen a continuació). Seguidament, explica 5 fites que 

hagis assolit en la vida, i de les que et sentis orgullós. Cal que aquest exercici es faci 

amb calma i reflexió (doncs s’ha de fer en plena consciència, tot reflexionant sobre les 

avantatges de tenir les qualitats que es té) i posis en joc la teva creativitat, per tal que 

ho visquis com una experiència positiva. Després, pots compartir-ho amb altres 

persones del teu entorn. No oblidis llegir-lo cada vegada que necessitis ànims.  

Exemples de qualitats: determinació, perseverança, dinamisme, capacitat 

d’observació, capacitat per fer amics, entusiasme, simpatia, valentia, dinamisme, 

confiança en un mateix, cortesia, capacitat d’observació, força de voluntat,  

paciència, prudència, sensibilitat, comunicatiu/va, sentit de d’humor, comprensiu, 

generós, sincer, creatiu, treballador, persistent, original, solidari, hàbil en (manualitats, 

esport...) etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nª 11   

Títol de l’activitat Les dues cares de la moneda 

Subcompetències 

que treballa 

Automotivació 
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Descripció:  

 

Pensa en 6 activitats que realitzis de molt de gust al llarg del dia (si són de la teva vida 

quotidiana millor) i 6 que motivin molt poc o gens; anota al costat d’aquestes últimes, 

l’emoció que sents al realitzar-les. A continuació, enumera per les 6 primeres activitats, 

quins són els desavantatges i aspectes que no t’agraden de realitzar cadascuna de les 

activitats. Seguidament, pensa en quins són els punts a favor (avantatges, oportunitats, 

beneficis implícits...) que hi ha darrera les activitats que no et motiven. En darrer lloc, 

intenta, quan facis  les darreres 6 activitats, pensar en la llista de aspectes positius que 

has elaborat, i omple la última columna, sobre com et sents quan tens el nou 

pensament fent cadascuna de les activitats. Ha disminuït en negativitat?  

Aquest exercici, et permetrà prendre consciència que la motivació (entesa com la 

força interior que impulsa a una persona vers l’assoliment d’un objectiu), moltes 

vegades no ve provocada per la situació/objecte/tasca en sí, sinó del que tu et dius; 

Les explicacions/arguments/motius que et dones, condicionen per tant, les accions 

que realitzes i en conseqüència la vivència emocional. És per això, que quan es fan 

activitats que a un no li agraden, és important no centrar-se únicament en els 

pensaments negatius, de la mateixa manera que quan es fan activitats plaents, no ens 

parem a pensar en quins són els sacrificis o esforços que ens impliquen. 

  

 

ACTIVITATS QUE ET MOTIVEN ASPECTES NEGATIUS 

 

 

................................................................ 

- 

- 

- 

 

 

................................................................ 

- 

- 

- 

 

 

................................................................ 

- 

- 

Objectius -Millorar la capacitat d’automotivar-se i implicar-se 

emocionalment en activitats diverses de la vida  
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- 

 

 

................................................................ 

- 

- 

- 

 

 

................................................................ 

- 

- 

- 

 

 

................................................................ 

- 

- 

- 

 

ACTIVITATS QUE NO ET 

MOTIVEN 
EMOCIÓ (1) ASPECTES POSITUS EMOCIÓ (2) 

 

 

............................................. 

- 

- 

 

............................................. 

 

............................................. 

- 

- 

 

 

............................................. 

- 

- 

 

............................................. 

 

............................................. 

- 

- 

 

 

............................................. 

- 

- 

 

............................................. 

 

............................................. 

- 

- 

 

 

............................................. 

- 

- 

 

............................................. 

 

............................................. 

- 

- 

 

 

............................................. 

- 

- 

 

............................................. 

 

- 

- 
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............................................. 

 

 

............................................. 

- 

- 

 

............................................. 

 

............................................. 

- 

- 

 

 

 

Descripció:  

 

 Llegeix el conte següent, i després pensa en una situació quotidiana en que et deixis 

portar per provocacions, paraules, emocions o comportaments d’altres persones. Un 

Nª 12   

Títol de l’activitat Conte: Sóc jo qui decideix 

Subcompetències 

que treballa 

Autoeficàcia emocional 

 

Actitud positiva 

 

Responsabilitat 

Objectiu - Percebre’s a un mateix amb la capacitat de sentir-se com un 

desitja  

 

- Trobar l’equilibri entre la dependència emocional i la 

desconnexió 

 

- Millorar la capacitat  de tenir una actitud positiva davant la 

vida, sentir-se optimista i potent (empowered) al afrontar els 

reptes diaris, intenció de ser bo, just, caritatiu i compassiu etc. 

 

- Treballar la intenció d’implicar-se en comportaments segurs, 

saludables i ètics i assumir la responsabilitat en la presa de 

decisions 
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cop tinguis aquesta situació en ment, valora’n les conseqüències negatives que et 

comporta el fet de deixar-te descol·locar i contagiar-te per les emocions negatives de 

l’altra persona. Anota’n les reflexions que facis i l’alternativa de resposta que et 

proposes, de manera que siguis tu qui escolleix com et vols sentir i quin clima o ambient 

emocional vols promoure.  

“Explica el columnista Sidney Harris que, en una ocasión, acompañó a un amigo suyo 

a comprar el periódico. Al llegar al quiosco su amigo saludó amablemente al 

vendedor. El quiosquero, en cambio, respondió con modales bruscos y 

desconsiderados y le lanzó el periódico de mala manera. Su amigo, no obstante, 

sonrió y pausadamente deseó al quiosquero que pasase un buen fin de semana. Al 

continuar su camino, Sidney le dijo: 

 

“- Oye… ¿este hombre siempre te trata así? 

- Sí, por desgracia. 

- Y tú, ¿siempre te muestras con él tan amable y educado? 

- Sí, así es. 

- Y ¿me quieres decir por qué tú eres tan amable con él, cuando él es tan 

antipático contigo? 

- Es fácil. Porque yo no quiero que sea él quien decida cómo me he de comportar 

yo.” 

 

Reflexió personal: ........................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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Nª 13   

Títol de l’activitat Actitud empàtica 

Subcompetències 

que treballa 

Practicar la comunicació receptiva 

 

Comportament prosocial i cooperació 

Objectius - Intenció d’acceptar i apreciar las diferències individuals i 

grupals i valorar els drets de totes les persones 

 

- Mantenir actituds de respecte i amabilitat cap als demés, 

compartir situacions de grup etc. 

 

Descripció: 

 

Fes el test següent marcant “V” (veritat) o “F” (fals), i podràs esbrinar en quin grau saps 

en què consisteix la empatia. Per donar-te algunes pistes, dir que l’empatia és l'habilitat 

de reconèixer, comprendre i apreciar les emocions dels altres.  

Un cop hagis marcat quines afirmacions són correctes i quines no, escriu dues 

situacions reals recents en que consideris que vas tenir una resposta no empàtica i la 

reformula-la.  

 

1   L’empatia es pot desenvolupar i aprendre 

2   L’empatia és un tret de les relacions interpersonals existoses 

3   

Ser empàtic implica estar d’acord amb l’altra persona i assumir les seves 

conviccions 

4   

Una de les bases de l’empatia és el respecte a la posició de l’altra persona 

i l’acceptació de les seves motivacions com legítimes 

5   Empatia i simpatia són el mateix 

6   La empatia implica centrar tota l’atenció en l’altra persona 

7   Explicar histories similars a les que ens expliquen ajuda a tranquil·litzar a 
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l’altra persona, i per tant afavoreix l’empatia 

8   

Minimitzar la gravetat dels problemes que ens expliquen no afavoreix la 

empatia 

9   

Mostrar solucions als problemes que ens expliquen i aconsellar forma part 

de l’empatia 

10   L’empatia implica analitzar la situació i sentiments de l’altra persona 

11   És possible empatitzar en silenci, sense utilitzar paraules 

12   

Per ser empàtic he de compartir els sentiments que em provoca la situació 

que comparteix amb mi l’altra persona 

13   

La empatia implica fer moltes preguntes a l’altra persona, per tal d’indagar 

en la seva situació/estat 

14   Empatia és arribar a experimentar l’emoció que sent l’altra persona 

 

Solucions: 

 

 

Situació 1: ...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Situació 2: ...................................................................................................................................... 

1 V  3 F  5 F  7 F  9 F  11 V  13 F 

2 V  4 V  6 V  8 V  10 F  12 F  14 F 
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Nª 14   

Títol de l’activitat Identificació de respostes agressives, inhibides i assertives 

Subcompetències 

que treballa 

Dominar les habilitats socials bàsiques 

 

Assertivitat 

 

Respecte pels altres 

Objectius - Mantenir un comportament equilibrat, entre la agressivitat  i  la  

passivitat.   

 

- Millorar la capacitat  per  defensar  i expressar els propis drets, 

opinions i sentiments. 

 

Millorar l’acceptació de les diferències individuals i grupals i 

valorar els drets de totes les persones. 

 

Descripció:  

A continuació es presenten quatre situacions de la vida real. Cada situació 

s’acompanya de tres possibles respostes. Valora cadascuna d’aquestes respostes en 

termes de: “agressiva”, “inhibida” o “passiva”. Al final, s’adjunten les solucions amb la 

corresponent solució.  

 

 

- Situació 1:  
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El professor es troba treballant amb un grup d'alumnes en el saló. Un alumne  

entra cridant. Aquest, es mostra agressiu perquè acaba d'assabentar-se d'un problema 

i pensa que el professor té la responsabilitat sobre el mateix. Una vegada aclarit i resolt 

el problema, el professor desitja que aquesta situació no es repeteixi i li diu a l'alumne: 

 

Resposta 1: Es mostra dubtós i pensa: “si li dic alguna cosa es molestarà i 

després de veure com ve... el millor serà no dir-li res” 

 

   ............................................. 

 

Resposta 2: Amb un to de veu una mica irritat, amb veu alta diu “mira, ara et 

vull dir una cosa! T’has passat! Aquestes no són maneres de venir aquí! No sé 

com he aguantat, però la pròxima vegada no ho consentiré; que sigui la última 

vegada que entres a crits a classe” 

 

   ............................................. 

 

Resposta 3: Mirant-lo a la cara i amb to de veu ferm diu “mira, ara que hem 

aclarit el problema, desitjo expressar-te el meu malestar per la manera en que 

has vingut, cridant i interrompent l’activitat que teníem. Sincerament, m’he 

sentit molt molest. Et demano sisplau, que ho tinguis en consideració i que la 

pròxima vegada que tinguis un problema, esperis a que acabi l’activitat i en 

parlem de forma natural.  

 

   ............................................. 

 

- Situació 2: 

 

T'havies compromès amb un grup de companys per a realitzar una activitat. No vas 

assistir a l'hora acordada. El grup et reclama la teva impuntualitat. Una persona et diu: 

“Escolta, ja està bé, és la tercera vegada que ens embarques!”, altre: “Així no hi ha qui 

faci res!”. Altres membres del grup assenteixen i comencen a protestar. Tu respons: 

Resposta 1: Una mica apurat dius “bé,.... mireu... és que.... se'm va presentar un 

problema.... Ho sento, però no va dependre de mi... si fos per mi...”.  
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   ............................................. 

 

Resposta 2: Mirant-los a la cara i amb un to de veu ferm els dius “teniu raó i 

comprenc el seu malestar; hem sap molt de greu i us demano disculpes; Sé que 

tinc que fer alguna cosa per a que no torni a passar. Jo vull participar, per mi 

això és molt important”. 

 

   ............................................. 

 

Resposta 3: “Mireu, estan fent d’això un gra massa. Jo tampoc estic satisfet 

sabent que no he complert? Deixeu de reclamar-me!” 

 

   ............................................. 

 

- Situació 3:  

 

En una reunió d’equip s’està avaluant la teva intervenció en els grups. Un membre 

comenta la teva mala actuació al aixecar habitualment el to de veu per aconseguir 

l’atenció. La resta de l’equip recolza aquesta opinió i comencen a dir-te coses que fas 

malament, sense donar-te alternatives d’actuació. Tu pretens frenar aquesta 

tempesta.  

 

Resposta 1: Amb actitud relaxada, mirant-los a la cara i amb parla fluida i to de 

veu ferm, els dius “les seves crítiques em serien més útils si em donessin 

alternatives clares de com fer-lo correctament”. 

 

............................................. 

 

Resposta 2: Estic fart/a que sempre m’estiguin criticant! És molt fàcil criticar! A 

cas us heu parat a pensar el que feu malament vosaltres?! Doncs jo us ho diré: 

tu ......., tu....... (aixecant cada vegada més el volum de veu i amb un to irritat)”  
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    ............................................. 

 

Resposta 3:  Amb actitud relaxada i un to ferm els dius “sé que existeixen coses 

que faig malament i que puc millorar. No obstant, el fet que només destaqueu 

allò que vaig malament sense tenir en compte allò que faig bé, em fa sentir 

malament”.  

 

    ............................................. 

 

- Situació 4:  

 

Jorge és un jove de 20 anys que arriba a casa una mica begut, a les 3 de la matinada. 

Havia promès als seus pares tornar a les 12, però es va entretenir en una festa. La seva 

mare l’està esperant molt nerviosa. Està preocupada pel retràs del seu fill i té por que li 

hagi passat alguna cosa.  

 

Resposta 1: La mare amb veu baixa i en actitud suplicant li diu: “fill, per fi 

arribes.... Estava molt preocupada per tu......Pensava que t'havia passat alguna 

cosa... Vinga, ves a dormir...” 

 

............................................. 

 

Resposta 2: La mare amb to de veu irritat, en veu alta i amb gest amenaçador, 

li diu: “Chico, quin desconsiderat ets... Jo aquí... angoixada i tu molt tranquil de 

festa amb els teus amics... Ni tan sols vas cridar per a avisar que arribaries més 

tard... Sempre el mateix.... Això no ho suporto més fins a quan??? 

 

............................................. 

 

 

Resposta 3: La mare amb veu, ferma i mirant-li a la cara li diu “fill, què et va 

passar? Estava molt preocupada, al no arribar a l'hora que havíem pactat, 
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pensava que t’havia succeït alguna cosa. M’agradaria que això no es tornés a 

repetir, i si torna a passar, et prego que m'avisis” 

 

............................................. 

 

 

Solucions:  

 

Situació  Resposta Explicació  

1 1. Inhibida  Va optar per no afrontar la situació. Les persones inhibides no 

tenen percepció de control de les conseqüències que 

poden derivar-se d'afrontar la situació.  

2. Agressiva Si bé és cert que l'interlocutor va actuar inadequadament, 

no cal retreure-li d’aquesta manera. És més, fent-ho, és molt 

probable que aquest es tanqui i no estigui disposat a 

reconèixer la seva mala conducta. 

3. Assertiva Utilitza una un to de veu ferm i li mira a la cara sense temor. 

Expressa honestament els seus sentiments i peticions de 

manera fluida, directe, però sense avassallar a l’interlocutor i 

reconeixent-li el dret i la capacitat de fer-se càrrec de la 

seva mala manera de procedir.  

2 1. Inhibida Mostra vacil·lació i no reconeix que la seva actuació ha 

causat problemes a altres. No accepta ni assumeix la 

responsabilitat del seu comportament. 

2. Assertiva Assumeix la responsabilitat del seu propi comportament i ho 

fa no com un drama, sinó com qui reconeix també el seu 

dret a fallar. És respectuós amb els seus drets però també 

amb els dels altres, doncs els demana disculpes. Planteja 

alternatives de solució al problema.   

4. Agressiva Li costa assumir la responsabilitat del seu comportament i és 

desconsiderat amb els drets dels altres.   

3 1. Assertiva Es mostra relaxat i amb confiança en la situació. No es 

considera humiliat ni menyspreat pel fet de cometre errors ni 
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perquè els demés s’ho facin notar. És més, fins i tot els 

demana més informació. La persona assertiva està sempre 

disposada a aprendre dels seus errors.  

2. Agressiva Es comporta a la defensiva, no reconeix els seus errors i passa 

a l’atac; es mou per reaccions, i aquestes poden provocar el 

deteriorament de les relacions del grup.  

3. Assertiva Reconeix els seus errors, si bé com li molesta la manera en 

que s’ho reclamen els seus companys, expressa 

honestament i directament el seu malestar i demana canvis. 

No els exigeix ni els imposa. 

4 1. Inhibida Mostra dificultat per establir una comunicació directa. Té por 

a ofendre a l’altre, i adopta un to suplicant. No expressa les 

seves emocions ni defensa els seus drets.    

2. Agressiva Tot i que el jove hagi actuat inadequadament, la manera en 

que la mare fa el reclam, no deixa espais pel diàleg ni la 

reflexió. Tampoc mostra alternatives de solució al problema.  

3. Assertiva Utilitza una comunicació directa, expressa els sentiments 

honestament i planteja alternatives 

de solució a la situació. 

 

 

Nª 15   

Títol de l’activitat Drets assertius 

Subcompetències 

que treballa 

Assertivitat 

Objectius - Mantenir un comportament equilibrat, entre la agressivitat  i  la  

passivitat.   

 

- Millorar la capacitat  per  defensar  i expressar els propis drets, 

opinions i sentiments. 
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Descripció:  

 

A continuació es presenta una sèrie de enunciats sobre els drets assertius. Llegeix-los 

detingudament i identifica quins d’ells acostumes a oblidar i et resultaria interessant 

incorporar a la teva vida quotidiana. No intentis abarcar-los tots de cop, sinó procura 

treballar-los d’un en un.  

 

1. Algunes vegades, tens dret a ser el primer.  

2. Dret a cometre errors.  

3. Dret a tenir les teves pròpies opinions i creences.  

4. Dret a canviar d'idea, opinió o actuació.  

5. Dret a expressar una crítica i queixar-te per un tracte injust.  

6. Dret a demanar una explicació.  

7. Dret a intentar canviar allò que no et satisfà.  

8. Dret a demanar ajuda o recolzament emocional.  

9. Dret a sentir i expressar el dolor.  

10. Dret a ignorar els consells dels altres.  

11. Dret a rebre el reconeixement per una feina ben feta.  

12. Dret a negar-te a una petició, a dir que "NO".  

13. Dret a estar sol, encara que els altres desitgin la teva companyia.  

14. Dret a no justificar-te davant els altres.  

15. Dret a no responsabilitzar-te dels problemes dels altres.  

16. Dret a no avançar-te als desitjos i necessitats dels altres i a no haver d'intuïr-los. 

17. Dret a no estar pendent de la bona voluntat dels altres, o de l'absència de mala 

idea en les accions dels altres.  

18. Dret a respondre, o no fer-ho.  

19. Dret a ser tractat amb dignitat.  

20. Dret a tenir les teves pròpies necessitats i que aquestes siguin tan importants com les   

dels altres.  

21. Dret a experimentar i expressar els teus propis sentiments, així com ser tu l'únic jutge.  

22. Dret a parar-te i pensar abans d'actuar.  

23. Dret a demanar el que vols.  

24. Dret a fer menys d'allò que ets capaç de fer.  

25. Dret a decidir què fer amb el teu cos, temps i propietat.  

26. Dret a rebutjar peticions sense sentir-te culpable o egoista.  

27. Dret a no parlar sobre el problema amb la persona implicada i aclarir-lo, en 
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situacions en què els drets de cadascú no estiguin del tot clars.  

28. Dret a fer qualsevol cosa, mentre no vulneris els drets de l'altre persona.  

 

Nª 16   

Títol de l’activitat Els missatges JO 

Subcompetències 

que treballa 

Assertivitat 

 

Practicar la comunicació expressiva 

 

Compartir emocions 

 

Respecte pels altres 

Objectius - Mantenir un comportament equilibrat, entre la agressivitat  i  la  

passivitat.   

 

- Millorar la capacitat  per  defensar  i expressar els propis drets, 

opinions i sentiments. 

 

- Comprendre que l’estructura i naturalesa de les relacions 

vénen en part definides tant per el grau de immediatesa 

emocional o sinceritat expressiva com pel grau de reciprocitat 

o simetria en la relació. 

 

- Millorar l’acceptació de les diferències individuals i grupals i 

valorar els drets de totes les persones. 

 

Descripció:  

Expressa les teves opinions respecte les situacions que es plantegen a la taula 

mitjançant missatges “jo”. Per fer-ho, abans llegeix la nota explicativa que hi ha a 

continuació (aquesta t’ajudarà a entendre què són i com es formulen aquest tipus de 

missatge). 

- Missatges “tu”: posen el pes i responsabilitat en la persona amb la que compartim el 

conflicte. Acostumen a provocar enuig en l’interlocutor i bloquejar la comunicació. 
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- Missatges “jo”: expressen la posició d’una persona respecte la conducta d’una altra, 

tot manifestant els seus sentiments i necessitats, però sense afegir cap judici sobre 

aquesta ni culpes. Aquests missatges per tant, no són ofensius. La fórmula per elaborar-

los és: 

 

Conducta o actitud 

que et molesta 

 

+  

Sentiments 

que et genera 

 

+ 

Efectes que té en tu 

dita conducta/ actitud 

 

+ 

Vies positives 

per la solució 

 

Quan.... 
  

Em sento.... 
  

Perquè.... 
  

Necessito/m’a

gradaria 

que... 

 

Exemple: Quan aixeques el to de veu em sento agredida i em veig incapaç de 

continuar parlant; per això m’agradaria que poguéssim parlar de manera relaxada.   

 

SITUACIÓ MISSATGE “TU” MISSATGE “JO” 

El teu fill/a s’ha oblidat de 

recollir l’habitació abans 

de sortir de casa.  

T’he dit mil vegades que no 

surtis de casa sense recollir 

l’habitació! 

 

......................................... 

 

......................................... 

 

......................................... 

El teu veí està escoltant 

música a un volum molt 

alt. 

No pots ser més respectuós? 

Fes el favor de baixar la 

música! 

 

......................................... 

 

......................................... 

 

......................................... 

Un alumne arriba tard a 

classe reiteradament 

Ets un impuntual! A veure si 

arriba un dia que no siguis el 

últim en entrar! 

 

......................................... 

 

......................................... 

 

......................................... 

Et diuen que un 

company/a de feina està 

estenent rumors sobre tu. 

Ja sé que vas dient coses de 

mi! Si tens alguna cosa a dir, 

digues-m’ho a la cara. 

 

......................................... 

 

......................................... 
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......................................... 

Un amic a qui li vas prestar 

diners fa temps, no te’ls ha 

tornat encara. 

No tens paraula! No es pot 

confiar en tu.  

 

......................................... 

 

......................................... 

 

......................................... 

 

 

 

Descripció: 

Nª 17   

Títol de l’activitat Resolució de problemes 

Subcompetències 

que treballa 

Prevenció i solució de conflictes 

 

Capacitat de gestionar situacions emocionals 

 

Presa de decisions en situacions personals, familiars, 

acadèmiques, professionals, socials i de temps lliure, que tenen 

lloc en la vida diària (* aquesta subcompetència forma part de 

la Competència d’Habilitats de Vida i Benestar) 

Objectius - Millorar la capacitat per identificar, anticipar-se o afrontar 

resolutivament (de  forma  positiva,  aportant  solucions  

informades  i constructives) conflictes i problemes interpersonals.   

 

- Millorar la capacitat d’identificar  situacions  que requereixen 

una solució o decisió preventiva i avaluar riscos, barreres i 

recursos.  

 

 - Millorar la capacitat de negociació, com a eina de resolució 

pacífica, considerant la perspectiva i els sentiments dels demés. 

 

- Assumir la responsabilitat per les pròpies decisions, prenent en 

consideració aspectes ètics, socials i de seguretat. 
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Pensa en un conflicte o problema i intenta respondre als ítems que es plantegen a 

continuació. Aquests, responen a cinc passos que ajuden a trobar una solució 

(resposta eficaç) a qualsevol conflicte que se’ns plantegi. Aquesta eina per tant, ajuda 

a manegar situacions difícils, que provoquen pensaments i emocions desagradables.  

 

1. CONCRETAR EL PROBLEMA   
 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

2. CONCRETAR COM ACOSTUMEM A RESPONDRE A AQUESTA SITUACIÓ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

3. FER UNA LLISTA DE SOLUCIONS ALTERNATIVES (utilitza la tècnica de pluja de idees i 

apunta totes les idees que et vinguin al cap; prèviament, planteja’t quin és 

l’objectiu que pretens aconseguir amb la resolució d’aquest problema) 

 

Objectiu:    

 

......................................................................................................................................................... 

 

Alternativa 1: ................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Alternativa 2: ................................................................................................................................. 
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Alternativa 3: ................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Alternativa 4: ................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Alternativa 5: ................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Alternativa 6: ................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

4. VALORAR LES CONSEQÜÈNCIES DE CADA ALTERNATIVA (es pot distingir entre 

avantatges i inconvenients; si es desitja, es pot donar una puntuació a cada 

avantatge i inconvenient (del 1 al 3), per al final fer una suma de la puntuació total 

positiva i negativa) 
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Solució 1:..................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

  

Alternativa 2:.................................................. 

........................................................................ 

........................................................................ 

Avantatges         

(1-3 punts) 

Inconvenients 

(1-3 punts) 

 Avantatges          

(1-3 punts) 

Inconvenients 

(1-3 punts) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total positiu: Total negatiu:  Total positiu: Total negatiu: 

 

 

 

Solució 3:.................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

  

Alternativa 4:................................................. 

........................................................................ 

........................................................................ 

Avantatges          

(1-3 punts) 

Inconvenients 

(1-3 punts) 

 Avantatges          

(1-3 punts) 

Inconvenients 

(1-3 punts) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total positiu: Total negatiu:  Total positiu: Total negatiu: 
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Solució seleccionada: ................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

5. VALORAR ELS RESULTATS DE LA SOLUCIÓ SELECCIONADA (implica posar en pràctica 

la solució i comprovar si compleix el seu objectiu; en cas que no, caldrà 

reconsiderar altres alternatives o fins i tot revisar si el problema està realment ben 

definit) 

 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

Solució 5:.............................................. 

............................................................... 

............................................................... 

  

Alternativa 6:.......................................... 

.................................................................. 

.................................................................. 

Avantatges          

(1-3 punts) 

Inconvenients 

(1-3 punts) 

 Avantatges          

(1-3 punts) 

Inconvenients 

(1-3 punts) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total positiu: Total negatiu:  Total positiu: Total negatiu: 
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Nª 18   

Títol de l’activitat Imatges que no deixen indiferent 

Subcompetències 

que treballa 

Ciutadania activa, cívica, responsable, crítica i compromesa 

Objectius -  Reconeixement dels propis drets i deures 

 

- Desenvolupament de sentiment de pertinença, participació 

efectiva en un sistema democràtic, solidaritat i compromís, 

exercici de valors cívics, respecte pels valors multiculturals i la 

diversitat etc. 

 

Descripció: 

Mira atentament les imatges que hi ha a continuació i anota al costat: 

- Una descripció molt breu de la imatge 

- Les emocions que et genera 

- El que et suggereix (interpretacions, opinions...) 

- Et motiven cap algun tipus d’acció en concret?  

- Com avalues la teva pròpia reacció emocional? Penses que hem normalitzat certes        

situacions, de manera que ja no ens generen la mateixa reacció emocional? 

  
 

 

 

 

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 



124 

 

 

 

..................................................................................... 

  

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................... 

  

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 
 

 

..................................................................................... 

  

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

  

..................................................................................... 

  

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 
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..................................................................................... 

  

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

..................................................................................... 

  

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 

  

 

..................................................................................... 

  

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Nª 19   

Títol de l’activitat La xocolata 

Subcompetències 

que treballa 

Benestar subjectiu 

 

Fluir 

Objectius - Capacitat  para  gaudir de forma conscient de benestar 

subjectiu i procurar transmetre’l a les persones  amb qui 

s’interactua 

 

- Contribuir activament al benestar de la comunitat en la que un 

viu (família, amics, societat) 

 

- Capacitat per generar experiències òptimes en la vida 

professional, personal i social. 

 

Descripció: 

 

Per entendre la finalitat d’aquesta activitat, cal entendre que vol dir Fluir. Aquest 

concepte, segons la proposta e Mihalyi Csikszentmihaly, fa referència a una 

experiència òptima que té lloc en el moment en que un es troba gaudint involucrat de 

manera tan intensa en una activitat, que res més sembla importar, doncs es sent que 

el que s’està realitzant té sentit per sí mateix. Aquest estat apareix quan es té un 

objectiu clar i definit i quan un es dedica completament a superar un problema o 

repte en el que es posen totes les capacitats, aprenent noves habilitats i assumint nous 

reptes. Aquest, acostuma a aparèixer quan es practiquen activitats que agraden, tot i 

que l’objectiu és traslladar-ho a qualsevol altra situació. Tot i que el fet de fluir bé 

influenciat per molts factors, un dels punts més importants és el fet de ser plenament 

present en el aquí i ara, i fer les coses involucrant tots els sentits. És per aquest motiu, 

que et proposem que agafis qualsevol activitat quotidiana i que intentis realitzar-la que 

per gaudir d’aquesta experiència, et proposem que intentis dur qualsevol activitat 

quotidiana com si d’una obra d’art es tractés.  

Per que tal que en tinguis una primera experiència que t’ajudi a clarificar del que 

estem parlant, et proposem que agafis dos trossos de xocolata i realitzis els dos passos 

que s’indiquen a continuació:   
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En primer lloc, agafa un tros i menjar-te’l com normalment ho faries 

Els segon, menja’t l’altre, però convertint aquesta experiència en una vivència 

plenament conscient. Per a aconseguir-ho, et proposem que et prenguis el teu temps; 

agafa el tros de xocolata, olora’l profundament, toca’l amb cura, observa el seu color, 

i per últim, posa-te’l a la boca i deixa que es desfaci sol, tot concentrant-te en gaudir 

del seu gust.  

Per acabar, pensa en si la vivència de menjar xocolata ha estat igual en el primer tros 

que en el segon i anota les teves reflexions:  

 

  

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 
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6.2       DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA II 

 

     LES COMPETÈNCIES EMOCIONALS EN ELS EDUCADORS/ES SOCIALS 

 

                                                Yonaida Marina Martinez 

 Pràctiques del Postgrau d’Educació Emocional i Benestar 

 

                          Resum: 

Aquest article presenta els resultats obtinguts en una recerca feta per una 

estudiant del Postgrau d’Educació Emocional i Benestar de la UB, en el marc de les 

pràctiques. Aquesta, gira en torn a les competències emocionals dels educadors/es 

socials, i corrobora la importància de fomentar la seva adquisició tant en el transcurs 

de la formació universitària com a través de la formació continuada. En aquesta línia, 

d’aquesta investigació sorgeixen una sèrie de propostes a diferents nivells, que 

pretenen donar resposta a la necessitat detectada. 

 
              Paraules clau:  

Educació Social, competències emocionals, desenvolupament de la sociabilitat,   

qualitat de vida, benestar emocional. 

 

Amb aquesta investigació es pretén valorar la importància de les competències 

emocionals en el rol de l’educador/a social, així com conèixer quina rellevància se lis 

està donant actualment en la formació universitària i en quina mesura les tenen 

desenvolupades dits professionals.  

Per dur-la a terme s’han utilitzat diferents fonts, instruments i tècniques de recollida 

d’informació: un test de desenvolupament de competències emocionals (respost per 

26 estudiants d’educació social i titulats), entrevistes (a 3 educadors/es socials i a 2 

professores del Grau d’Educació Social de la UB) i revisió bibliogràfica (llibres i articles 

publicats per experts sobre l’Educació Emocional i la intervenció socioeducativa, els 

quals es troben citats a la bibliografia). 
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L’estudi de les emocions té una llarga història, motiu pel qual s’han fet aportacions  

molt diverses, que a grans trets es poden agrupar  en les següents corrents: la tradició 

Evolucionista, la Psicofisiològica, la Neurològica, la Psicodinàmica, la Conductista i 

l’enfocament Cognitiu. 

Per conèixer la trajectòria i evolució del concepte emoció, és important revisar autors 

com: Darwin, William James, Carl G. Lange, Walter  B. Cannon,  Phillip Bard,  Freud, 

Arnold, Schachter  i  Singer, Lazarus, Scherer, Lang, Plutchik etc. 

No obstant, l’estudi de les emocions des d’un punt de vista científic, és quelcom força 

recent. Aquest, pren una especial importància durant l’anomenada “dècada del 

cervell” (1990-2000), en que la qual la Neurociència ha tingut un paper cabdal, doncs 

a permès estudiar el cervell d’una manera molt més rigorosa. Gràcies a aquesta 

doncs, s’han pogut corroborar o desmentir moltes de les teories de l’emoció fetes fins 

aleshores pels autors que s’han citat.  

Així doncs, és a partir d’aleshores, que s’arriba a uns certs principis sobre l’emoció, que 

no són qüestionats per cap autor.  

L’emoció, es  pot definir com un “estat complex de  l’organisme caracteritzat per una 

excitació o pertorbació que predisposa a una resposta organitzada i que es generen 

habitualment com a resposta a un aconteixement extern o intern” Bisquerra  (2003). 

Els investigadors, també estan d’acord en que les emocions han estat cabdals en 

l’adaptació a  l’ambient, i que tenen una sèrie de funcions orientades en aquest  sentit 

(Bisquerra 2009): motivadora, adaptativa, informativa i social.  

La resposta emocional es genera, tal i com ja s’ha dit, arrel d’un esdeveniment, estímul 

o objecte que es captat, de manera conscient o no, pels sentits, i que es valorat pel en 

mecanisme de valoració automàtic com rellevant per a la supervivència, benestar i/o 

objectius propis o de les persones pròximes. En el procés de valoració, també es valora 

la capacitat personal per fer front a la situació, el context, l’experiència prèvia. 

D’aquesta valoració doncs, dependrà que l’emoció resultant sigui positiva o negativa. 

L’experiència emocional pròpiament dita, té lloc tot seguit al que s’acaba d’explicar. 

Aquesta, inclou tres components: el neurofisiològic, el comportamental i el cognitiu. 

Finalment, es dóna la predisposició a l’ació (orexis), però que no és una condició 

necessària dins l’experiència emocional.  
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La proliferació d’investigacions en aquest àmbit ha fet possible l’aparició d’un corpus 

teòric ferm. És en aquest context, que neix el constructe d’Intel·ligència Emocional de 

Salovey y Mayer, tot i que passà desapercebut fins passat cinc anys, que Daniel 

Goleman el divulgà.  Posteriorment, hi ha hagut més autors i institucions que han 

publicat sobre aquest concepte (com per exemple Bar-On, CASEL etc.).  

Fruit de les diferents conceptualitzacions que han sorgit al voltant del concepte 

d’Intel·ligència Emocional, hi ha hagut divergències en tant als que la consideren  com 

una habilitat i els qui la veuen com un tret depersonalitat. D’altres, opten per un model 

mixt. Més enllà del debat entre aquests posicionaments, el més important és destacar 

que hi ha un acord força generalitzat de que existeixen unes competències 

emocionals, que són  importants  per  la  vida  i  que  poden  ser  apreses,  amb  

múltiples  aplicacions  en  la educació, la salut i les organitzacions. 

El creixent interès per aquest àmbit així com la proliferació d’estudis, ha servit doncs 

de base pel naixement d’una Educació Emocional. L’objectiu de dita Educació, 

segons Bisquerra (2003) és el de “potenciar el desenvolupament emocional com a 

complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els 

elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral”; Dit d’una altra 

manera, “el desenvolupament de les competències emocionals és l’objectiu de 

l’Educació Emocional”.  

Seguint amb les aportacions de Bisquerra, les Competències Emocionals, són quelcom 

que aportarien un valor afegit a les funcions professionals i promourien el benestar 

emocional de les persones. Dit això, i tenint en compte l’estreta relació entre emocions 

i salut, relacions interpersonals etc. sembla obvi dir, que les competències emocionals 

tenen molt a oferir a les persones, tant en la seva vida professional com personal.  

Aquesta relació resulta especialment interessant en el cas dels professionals que 

treballen en l’àmbit de l’Educació Social.  
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L’educació social és una professió reconeguda molt recentment, i que ha tingut una 

història   curta   (bàsicament   des   de   la   dècada   dels   60).   Aquesta,   té   una   

gran heterogeneïtat en els orígens, els perfils de persones que hi intervenien, la 

denominació de  les  categories  laborals,  la  formació  que  rebien,  els  camps  

d’actuació  etc.  No obstant,  gràcies  a  processos  de  coordinació  i  aglutinació  dels  

professionals  implicats en els diferents àmbits socioeducatius, així com gràcies a la 

incorporació de la formació a la universitat amb la creació de la diplomatura l’any 

1991, s’ha anat regularitzant la professió.   

L’Educador/a  Social,  es pot definir com un  professional  que acompanya a  les  

persones  en  el  seu  procés  de  socialització  i  incorporació  social,  la funció   del   

qual   consisteix   en   crear   contextos,   xarxes   i   situacions   educatives 

sistematitzades  que  potenciïn  el  desenvolupament  de  la  sociabilitat,  l’accés  a  la 

cultura,  la  millora  de  la  qualitat  de  vida  individual  i/o  comunitària,  la  integració  i  

el benestar. Aquest, entén que l’educació es dóna al llarg de tota la vida i treballa 

amb un   ampli   ventall   de   col·lectius; No obstant, degut als seus orígens com a 

professió de caràcter assistencialista, encara avui dia s’associa molt més al treball amb 

persones en situació d’exclusió o risc, que no pas “normalitzada”.  

Així doncs, es pot dir que l’Educació Social té una finalitat i es dóna en unes 

circumstàncies que fan que les competències emocionals hi tinguin un gran 

protagonisme. Algunes de les raons per les quals la estudiant (després de consultar 

bibliografia destacada sobre el tema i parlar amb gent amb gran coneixement 

d’aquest àmbit) ha arribat a la conclusió de que són tan importants són les següents:  

- L’educació social i l’educació emocional comparteixen una mateixa finalitat: 

augmentar el benestar personal i social. És per això, que l’educador/a social no es 

limita a transmetre una sèrie de continguts vinculats a la cultura, i s’hauria de servir dels 

recursos que proposa l’educació emocional, per abordar tots aquells aspectes 

relacionats amb les habilitats socials i les competències emocionals. 
 

- L’Educador/a Social, treballa molt sovint (tot i que no exclusivament) amb col·lectius 

amb dificultats, i que per tant es troben immersos en un clima emocional negatiu: 

famílies desestructurades, persones en risc psicosocial, gent gran, persones amb algun 

tipus de discapacitat, drogodependents etc. És per això, que l’educador/a no només 

hauria de treballar per millorar la seva problemàtica, sinó també ajudar-los a 

desenvolupar les competències emocionals necessàries per a que puguin fer-lis front 

en millors condicions. Les competències emocionals, ajudaran també a l’educador/a 
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a prevenir certs riscos que es deriven del fet de passar tantes hores immers en les 

problemàtiques dels altres (tals com acabar patint el malestar que els comuniquen els 

altres, establir un vincle que transcendeixi lo professional etc.), els quals no només són 

perjudicials pel seu propi benestar, sinó també pels usuaris/àries i la pròpia institució.  

- Les competències socioemocionals són un recurs necessari per a complir moltes de 

les funcions que s’atribueixen als educadors/es en molts contextos d’intervenció, tals 

com: “detectar les necessitats bàsiques, afectives i socials dels usuaris/àries”, “escoltar 

activament les seves demandes, sentiments i emocions”, “intervenir en situacions 

conflictives amb finalitat educativa i el tacte necessari perquè no augmenti el grau de 

tensió i violència”, “fomentar la seva integració i afavorir les relacions convivencials 

positives” etc. Molt a pesar, aquest tipus de funcions són a les que moltes vegades els 

educadors/es dediquen menys temps, ja sigui per manca de temps (molts 

educadors/es reconeixen que tenen un horari molt estructurat que els deixa poc 

marge per donar una atenció individualitzada als seus usuaris i treballar aquest tipus de 

necessitats), perquè no estan conscienciats de la seva importància, perquè no es 

senten capacitats ni formats al respecte, perquè l’atribueixen a les funcions d’altres 

professionals com per exemple psicòlegs etc.  

- Les competències emocionals són claus per treballar el vincle interpersonal que 

s’estableix entre professional i usuari/ària, sent aquest vincle clau per l’èxit de la 

majoria d’intervencions, doncs dota a l’educador/a del reconeixement i influència 

que necessita per a fer la seva feina. Treballar aspectes relacionats amb la 

comunicació (tals com l’escolta activa, les respostes assertives, l’empatia, el 

llenguatge no verbal...) i les cognicions (deconstrucció d’estereotips i prejudicis), entre 

d’altres, són claus per assegurar una correcta relació.  

- L’Educador/a Social poques vegades treballa sol. Normalment ho fa en institucions en 

les quals coincideixen diversos professionals, amb els quals s’ha de coordinar. A més a 

més, molts cops han de fer front a la pressió dels seus superiors o d’aquells organismes 

que financen els projectes en els quals treballen; Els recursos acostumen a ser escassos 

i els resultats exigits molt alts i en període de temps curts; Tot això augmenta les 

probabilitats de patir una situació de Burn Out, que amb el treball de les competències 

emocionals es pot ajudar a prevenir.  

- L’Educador/a Social es troba moltes vegades sotmès a dilemes ètics; El marge 

d’actuació no sempre acostuma a ser gran, i molts cops han d’actuar sota directius en 

les quals no creuen. Això, genera un gran malestar i confrontació.  
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En aquesta recerca, a l’hora de detectar el nivell de desenvolupament de les 

competències emocionals del grup mostra utilitzat (configurat per estudiants 

d’educació social i ja titulats) s’ha tingut com a referència el GROP (Grup de Recerca 

en Orientació Psicopedagògica). Aquest, proposa un Model de Competències 

Emocionals, que la estudiant a considerat com un dels més complerts i integradors que 

hi ha actualment. Aquest, s’estructura en cinc subcompetències o dimensions que 

s’expliquen a continuació: 

- Consciència emocional: Capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions 

i de les emocions dels demés.  

- Regulació emocional: Capacitat per manegar les emocions de forma apropiada. 

Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament, 

tenir bones estratègies d’afrontament i capacitat per autogenerar emocions positives. 

- Autonomia personal: Inclou un conjunt de característiques i elements relacionats amb 

l’autogestió personal, entre les que es troben l’autoestima, actitud positiva davant la 

vida,  responsabilitat etc. Dins l’autonomia personal hi ha tres àmbits: l’autonomia de 

pensament, l’autonomia de comportament i l’autonomia emocional. 

- Intel·ligència interpersonal: Capacitat de mantenir bones relacions amb altres 

persones. Això implica el domini de les habilitats socials, capacitat per la comunicació 

efectiva, respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc. 

- Habilitats de vida i benestar: Capacitat  per  adoptar  comportaments  apropiats  i 

responsables per gaudir satisfactòriament dels reptes diaris de la vida, ja siguin privats, 

professionals o socials. Permet a l’individu organitzar la seva vida de forma sana i 

equilibrada, facilitant-li experiències de satisfacció o benestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Model tret de Bisquerra, Rafael “Psicopedagogia de les emocions” 
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Gràcies a la aplicació del QDE-A (Qüestionari de desenvolupament emocional per 

Adults) del GROP, s’ha pogut recollir dades que han permès detectar les necessitats 

existents en les diferents dimensions que s’acaben de citar en un grup mostra format 

per 26 persones, així com elaborar una proposta per treballar-les.  

Aquest qüestionari està configurat per 48 ítems i es basa en respostes del 0 al 10. En els 

resultats donats amb la correcció, s’obté una puntuació promitjada per cada 

competència i una puntuació general.  
 

 

Resultats dels QDEA resposts pel grup mostra  

 

Les mitjanes de les puntuacions obtingudes pel grup tant en Competència Emocional 

en general com en cadascuna de les subàrees en que es divideix, es troben reflectides 

en la gràfica que hi ha tot just a sobre. Tal i com aquesta mostra, el nivell general de 

desenvolupament de competències emocionals es troba, en una puntuació del 0 al 

10, en un 6,4. Aquesta, és força baixa, tot i que cal tenir en compte que 

aproximadament la meitat de persones que han respost al qüestionari són encara 

estudiants, i que per tant, encara els queda un llarg camí en el qual continuaran 

formant-se i treballant aquestes competències a través de les diferents assignatures 

que tenen en consideració aquesta temàtica i dels Pràcticums.  

Si s’analitzen les puntuacions corresponents a cadascuna de les àrees que  composen 

la Competència Emocional, es pot observar que són la “Consciència Emocional” i les 

“Competències per la vida i el benestar” els aspectes en que els educadors/es han 

obtingut millors resultats (amb una puntuació de 7,5 i 7,4 respectivament), i la 

“Regulació Emocional”, “l’Autonomia Emocional” i la “Competència Social” els que 

menys (amb puntuacions molt similars, que van del 5,8 i el 6).  
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És positiu el fet de trobar la “Consciència Emocional” com una de les competències 

més treballades, doncs es considera el pilar per desenvolupar les demés.  

Per altra banda, el fet de trobar la “Regulació Emocional” com un dels aspectes en 

que més han de treballar no és quelcom rar, doncs aquesta és una de les 

competències més difícils de desenvolupar (requereix un gran autocontrol en 

situacions en que estan en joc emocions negatives molt intenses). La “Competència 

Social” i “l’Autonomia emocional” per la seva banda, són competències difícils de 

posar en pràctica, i per tant que també costen força de desenvolupar. Aquestes, 

tenen la complexitat de que requereixen la posada en pràctica de manera simultània 

d’altres competències.  

Afegir també, que els resultats obtinguts, tot i venir d’una mostra poc representativa 

(doncs finalment van ser pocs els qui van respondre al qüestionari), són significatives, i 

vénen a corroborar la informació obtinguda per altres fonts (articles i publicacions 

sobre aquesta temàtica que s’han consultat al llarg del treball i que es citen a la 

bibliografia, el testimoni dels educadors/es i professors/es entrevistats  etc.). Aquestes 

puntuacions demostren doncs, que hi ha una necessitat real i important de treballar les 

competències emocionals, sobretot en les tres àrees en que les puntuacions no han 

arribat al 6, ja que aquesta puntuació correspon, segons les orientacions que dóna el 

GROP per la interpretació dels resultats, a poc més del domini bàsic, i queden molt 

lluny de la puntuació que es considera ideal (entre 8,5 i 10).  

En síntesi, com a conclusió final del treball de recerca fet sobre el paper de 

les competències emocionals en els educadors/es, es pot dir que certament 

aquestes tenen un paper clau dins el seu treball socioeducatiu que realitza 

aquest professional i que hi ha una necessitat real de que es fomenti la seva 

adquisició. Si bé es cert que des que van entrar en vigor els estudis de Grau, 

s’està introduint cada vegada més aquest aspecte com un contingut més del 

currículum, les puntuacions obtingudes pels estudiants i el que han expressat a 

les entrevistes fan pensar en que molt possiblement no se’ls estigui donant 

encara el protagonisme suficient i que el seu desenvolupament no s’hauria de 

limitar a l’etapa Universitària (doncs el treball de les competències emocionals 

hauria d’entendres com quelcom que s’ha d’estendre al llarg de tot el 

projecte vital de la persona i que sempre es pot anar millorant).   

 

Finalment, dir que d’aquesta recerca sorgeixen algunes propostes, que tenen com a 

finalitat augmentar el grau de conscienciació sobre la importància d’aquest tipus de 
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competències en els educadors/es socials així com ampliar els espais en els quals 

aquests tinguin l’oportunitat d’aprendre estratègies per millorar-les i desenvolupar-les. 

Aquestes són les que es citen a continuació:   

- Creació d’un Blog amb activitats autoaplicables, per poder treballar de manera 

autònoma la millora de les competències emocionals. 

- Elaboració de propostes de formació per educadors/es socials (monogràfics, tallers, 

formació contínua...), en matèria de competències emocionals. Aquestes es podrien 

oferir des del Col·legi d’Educadors, les Universitats, grups de recerca etc.  

- Revisió del pla d’estudis actual del Grau en Educació Social, per a que es  poguessin 

introduir de manera transversal els continguts de l’Educació Emocional.  

- Redacció d’un article per tal de difondre les conclusions d’aquesta investigació (i així 

contribuir a  conscienciar a educadors, formadors, polítics etc. de la necessitat de 

dedicar més esforços al desenvolupament i posada en pràctica d’aquestes 

competències).  

De entre totes aquestes idees presentades, l’estudiant que ha realitzat la recerca ha 

inclòs com a part del seu treball de pràctiques la primera proposta i la darrera, la qual 

correspon a l’article que el lector/a té entre mans 
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