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1. INTRODUCCIÓ

Aquest treball neix de la part pràctica del Màster en Educació Emocional i Benestar de la 

Universitat  de Barcelona.  Consta  de  tres  apartats  diferenciats,  però  interrelacionats.  El 

primer tracta del marc teòric de l'educació emocional: els seus antecedents, els conceptes, 

la necessitat actual d'aquesta, etc. El segon descriu el context on es realitza la posada en 

pràctica  d'aquest  projecte  -l'Escola Pia de Granollers-  així  com les  característiques dels 

nens i nenes amb els quals es posa en pràctica el treball:  un grup de 25 infants de P4. 

També explica tot el procés d'aplicació del programa: necessitats identificades, sessions, 

metodologia,  objectius  i  estratègies  d'avaluació.  I,  finalment,  en  el  darrer  apartat,  es 

desenvolupen les  avaluacions  i  conclusions  tant  de  la  part  pràctica  com de la  teòrica 

d'aquest treball.

El  tema  principal  d'aquest  programa  són  dues  competències  derivades  de  l'educació 

emocional: la consciència i la regulació emocional. Aquests dos conceptes s'han treballat 

amb nens i nenes de P4, entre els mesos d'abril, maig i juny de 2011, mitjançant activitats 

pràctiques i al llarg de 13 sessions. 

L'elecció  del  centre  va  ser  senzilla:  era  l'escola  en  la  que  estava  treballant,  fent  una 

substitució, per tant, no podia ser una altra. I pel que fa a l'elecció del grup, va ser per 

motius d'horari, eren els nens amb qui passava més hores setmanals. De totes maneres, jo 

volia fer-ho amb nens i nenes de P4, ja que considero que tenen una edat molt especial: 

s'il·lusionen amb facilitat, estan motivats pels nous aprenentatges, són espontanis, sincers, 

divertits i  en aquesta etapa experimenten un munt d'emocions a les quals no saben ni 

posar  nom, ni  regular  de forma adequada.  Per  això,  vaig decidir  treballar  amb ells  la 

consciència i la regulació emocional, perquè poguessin entendre millor el seu món interior 

i el dels altres i perquè tinguessin estratègies per regular les seves pròpies emocions, i així 

poguessin gaudir més de l'etapa tan especial que estaven vivint. 

Com a objectiu personal d'aprenentatge, volia comprovar que l'educació emocional es pot 

i s'ha de treballar des de la primera infància, per tal d'ajudar-los a ser persones felices, ja 

que,  des  de  que treballo  amb infants  d'aquestes  edats  m'he  adonat  que  com a adults 

encarregats de la seva educació, no tenim en compte el que jo consider-ho més important: 

la seva felicitat. 
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2. FONAMENTACIÓ TEÒRICA
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2.1.  Antecedents de l'educació emocional.

Les bases del que avui anomenem Educació Emocional es remunten a l'antiguitat i a l'Edat 

Mitjana.  En  aquella  època  ja  els  preocupaven  les  emocions  i  per  això  eren  objecte 

d'investigacions. Eren molts els filòsofs preocupats per aquest concepte: Plató (428-347 a. 

de C.), Aristòtil (384-322 a. de C.) , Epicteto (50-130), Descartes (1596-1650), Hume (1711-

1776),  Kant  (1724-1804),  Nietzsche  (1844-1900),  entre  d'altres,  que  varen  desenvolupar 

teories de diverses corrents filosòfiques en relació a les emocions. 

Més tard,  Charles Darwin (1809-1882), reconegut com un dels fundadors de la biologia 

moderna, va publicar al 1872 The expression of the Emotions in Man and Animals, l'obra més 

important sobre emocions escrita fins al moment. Les idees de Darwin varen tenir força 

repercussió en els estudis de les emocions posteriors, com en els autors: Duchenne (1806-

1875) Tomkins (1979), Ekman (1981), Zajonc (1985), Plutchik (1991), o Izard (1979) amb les 

seves respectives teories.

Si avancem una mica més en el temps, com a autor representatiu en la investigació de les 

emocions trobem a William James (1842-1910), que va publicar un article a la revista  Mind 

al 1984 amb el títol “What is emotion?”, i aquest és considerat com el punt de partida en 

l'estudi de les emocions des de la perspectiva psicològica. Paral·lelament Carl Lange (1834-

1900)  va proposar  en  The Emotions (1885) uns postulats similars als de James, per això 

avui en dia  es parla de la teoria de James- Lange.

En relació a la tradició neurològica envers les emocions destaca Cannon (1871-1945), que 

va  criticar  la  teoria  de  James-Lange,  proposant  una  nova  teoria  coneguda  com 

“neurofisiològica”, confirmada experimentalment per Bard (1898-1977), per això es coneix 

actualment  com la teoria de Cannon-Bard.

Pel que fa al  Psicoanàlisi, Freud (1856-1939), no va proposar una teoria explícita de les 

emocions,  però  es  va ocupar  d'elles  en  profunditat  per  la  influència  que tenen en  les 

pertorbacions psíquiques de les persones. S'ha comentat que el psicoanàlisis més que una 
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teoria de les emocions, és una teoria dels trastorns emocionals i una teràpia per la seva 

curació. (Bisquerra, 2000).

En general  moltes  de les  teories  psicològiques  s'han resistit  a  l'estudi  de les  emocions 

argumentant que no podien ser ni controlables ni replicables. I no va ser fins l'arribada de 

la  psicologia  cognitiva,  que  varen  donar  importància  a  les  emocions  com  a  objecte 

d'estudi. El primer cognitivisme no va donar peu a aquests estudis, però l'anomenat segon 

cognitivisme a meitat dels anys 70 va obrir la porta a aquestes investigacions. “Algunes de 

les aportacions més rellevants en aquesta època són la teoria bifactorial  de Schachter i 

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

de la valoració cognitiva de Lazarus (1991), la teoria procesual de Scherer (1993), la teoria 

bio-informacional de Lang (1979, 1984, 1990), la teoria de l'avaluació del món en funció 

dels interessos propis de Frijda (1986, 1993), la teoria neuroconductual  de Pribram (1984, 

1986), etc. “(Bisquerra, 2000: 38)

També  dins  d'aquest  marc  cal  ressaltar  les  aportacions  de  Goleman  (1995)  o 

Csikszentmihalyi  (1997),  ja  que les  seves  obres han estat  best  sellers en diversos països 

durant la segona meitat dels anys 90. 

Pel  que  fa  a  la  psicologia  humanista,  també  varen  posar  un  èmfasis  especial  en  les 

emocions, alguns dels seus principals autors són: Allport (1937), Rogers (1942, 1951, 1961), 

Maslow (1963, 1982, 1987), Fromm (1986, 1993), etc. 

També cal ressaltar la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner (1995). En aquesta 

teoria  es  distingeixen  7  intel·ligències:  musical,  cinètic-corporal,  lògic-matemàtica, 

lingüística,  espacial,  interpersonal  i  intrapersonal.  Les  dues  últimes  estan  molt 

relacionades amb les emocions. 
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Al parlar d'educació emocional no podem obviar el concepte d'intel·ligència emocional, 

introduït per Salovey i Mayer (1990) i difós per Goleman (1995). 

Relacionat amb l'educació, l'informe Delors (1996) diu que els quatre pilars de l’educació 

són:

 Aprendre a conèixer

 Aprendre a fer

 Aprendre a conviure

 Aprendre a ser.

Es podria  dir  que com a mínim, els  dos últims contribueixen a fonamentar l’educació 

emocional.

“Pel  que  fa  a  la  neurociència les  recents  aportacions han  permès  conèixer  millor  el 

funcionament  cerebral  de  les  emocions.  Així,  per  exemple,  saber  que  les  emocions 

disparen  respostes  fisiològiques  (taquicàrdia,  sudoració,  tensió  muscular, 

neurotransmissors, etc.), que una vegada produïdes són difícils de controlar, o que una 

disminució  en  el  nivell  de  serotonina  pot  provocar  estats  depressius,  aporta  dades 

valuoses per a la intervenció. Igualment, és interessant conèixer el paper de l’amígdala en 

les emocions; les característiques diferencials de la comunicació sistema límbic- escorça 

cerebral en funció de la direcció de la informació, etc.” (Obiols, 2005)

“Relacionat  amb  la  neurociència  cal  esmentar  les  aportacions  de  la 

psiconeuroimmunologia, que indiquen com les emocions negatives incideixen debilitant 

les  defenses  del  sistema  immunitari,  mentre  que  les  emocions  positives  el  reforcen. 

Aquests treballs evidencien la relació entre les emocions i la salut.” (Obiols, 2005)

I finalment, en l'actualitat,  com confirma Bisquerra (2000: 19-20) “hi ha arguments que 

indueixen a pensar que des de la última meitat dels anys noranta assistim a una revolució 

emocional,  que  afecta  a  la  psicologia,  a  l'educació  i  a  la  societat  en  general.  Algunes 

manifestacions d'aquesta revolució són: 
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1. L'augment  d'estudis  i  publicacions  relacionades  amb  les 

emocions  en  psicologia  (Lazarus,  1991;  Lewis  i  Havilland,  1993; 

Oatley i Jenkins, 1996).

2. La  implicació  de  la  neurociència  en  l'estudi  del  cervell 

emocional, que ha produït més de 25.000 articles en la dècada dels 

noranta  i  el  desenvolupament  d'organismes  especialitzats  en  el 

tema,  com  l'Institut  d'Investigació  sobre  Emocions  i  Salut  de  la 

Universitat de Wisconsin, dirigit per Ned Kalin, el que va fer que es 

parles de la “dècada del cervell” (El País, 5-9-1999: 42-44).

3. La gran difusió  que ha tingut l'obra de Daniel Goleman La 

intel·ligència emocional (1995).

4. L'aplicació de la intel·ligència emocional  a les organitzacions 

a traves d'obres com  Estratègia emocional per executius, de Cooper i 

Sawaf (1997).

5. L'aplicació de la intel·ligència emocional  a l'educació a traves 

d'obres com la intel·ligència emocional dels nens de Shapiro (1997).

6. La  consideració  de  les  emocions  positives  des  de  una 

perspectiva de salutogènesis, el que es pot observar en obres com 

les de Strack, Argile i Schwartz, Subjective well-being (1991); Eysenk, 

Happiness: facts and myths (1990); Csikszentmihalyi, Fluir (flow). Una  

psicologia de la felicitat (1996), etc.

7. La presa de consciència  per part  d'un sector cada vegada 

més ampli d'educadors de com  tot això ha d'incidir en la pràctica 

educativa,  tal  com es  posa en relleu en  diversos  monogràfics  de 

revistes especialitzades (Cuadernos de Pedagogia, 1997, 1998; Aula de 

innovación educativa, 1998).”
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2.2. Necessitat actual de l'educació emocional
En el món educatiu en general, l'educació emocional cada vegada està més present. Són 

moltes les escoles que compten amb programes d'educació emocional pels seus alumnes i 

són  molts  també  els  professionals  especialitzats  que  assessoren  i  fan  formacions  als 

mestres i pares dels centres educatius. També cada vegada són més les obres relacionades 

amb l'educació emocional, ja sigui des d'un punt de vista dels infants, dels mestres o del 

centre educatiu, com són: 

– López, È. (Coord.). (2003). Educación emocional. Programa para 3-6 años.

Barcelona: Praxis.

– Sher, B. (2002). Juegos para el bienestar emocional de tu hijo. 300 actividades para hacer  

más felices a los niños. Barcelona. Oniro.

– Bach, E., i Darder, P. (2002). Sedueix-te per seduir. Viure i educar les emocions.

Barcelona: Edicions 62.

– GROP (2009).  Actividades  para  el  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional  en los  niños. 

Barcelona. Parramón.

També la creació de diverses fundacions i grups que investiguen i treballen per l'educació 

emocional com són: el GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagogia) creat l'any 

1997 a la Universitat de Barcelona o la FEM (Fundació per l'Educació Emocional) creada 

l'any 2007 a Barcelona. Així com, l'existència d'un Màster universitari anomenat Educació 

Emocional i Benestar impartit a la Universitat de Barcelona i a la de Lleida, des de l'any 

2002 o les Jornades anuals d'Educació Emocional que es celebren a Barcelona, des de l'any 

2005, tot això, dóna pes a la idea que l'educació emocional està sent considerada des de fa 

uns anys i en l'actualitat com a bàsica per una bona educació dels infants. 

Rafael  Bisquerra  (2000:  22-23-24)  troba  12  arguments  que  defensen  la  importància  de 

l'educació emocional en l'actualitat:

1. “Des de la finalitat de l'educació. La finalitat de l'educació és el ple 

desenvolupament  de  la  personalitat  integral  de  l'alumnat,  tant  a 

nivell  cognitiu  com  emocional.  El  desenvolupament  emocional 

havia quedat en un segon pla pel desenvolupament cognitiu.  Per 
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tant l'educació emocional pretén posar èmfasi en aquest aspecte.

2. Des del procés educatiu. L’educació és un procés caracteritzat per 

la relació interpersonal. Tota relació interpersonal està impregnada 

per fenòmens emocionals. En el procés d’aprenentatge individual i 

autònom també està present la dimensió emocional. Tot això exigeix 

que se li doni una atenció especial per les múltiples influències que 

les emocions tenen en el procés educatiu.

3. Des de  l'autoconeixement. «Coneix-te tu mateix» estava inscrit en 

el  frontispici  del  temple de Delfos i  fou adoptat  com a lema per 

Sòcrates. Des d’aleshores, aquest ha estat un dels objectius de l’ésser 

humà i està present en l’educació. Dintre d’aquest autoconeixement, 

un dels aspectes més importants és la dimensió emocional.

4. Des de l'orientació professional. Abordar aquesta dimensió des de 

la prevenció implica “preparar per a la vida”, des d’una perspectiva 

que  contempli  eventualitats  tals  com  l’atur.  A  més,  tant  en  el 

moment  de  buscar  feina  (per  exemple,  entrevista  i  procés  de 

selecció, oposicions) com en la pràctica professional, les emocions 

desenvolupen  un  paper  important.  Es  tracta  d’adquirir 

competències  emocionals  que  permetin  afrontar  els  reptes 

professionals amb majors probabilitats d’èxit, autocontrol i benestar

5. Des  del  fracàs  escolar.  S’observen  uns  índexs  elevats  de  fracàs 

escolar,  dificultats  d’aprenentatge,  desmotivació i  altres  fenòmens 

relacionats  amb  aquest  fracàs.  Aquests  fets  provoquen  estats 

emocionals negatius, com l’apatia i, en casos més extrems, arriben a 

intents  de  suïcidi.  Tot  això  està  relacionat  amb  dèficits  en  la 

maduresa i l’equilibri emocional.

6. Des de les relacions socials. És conegut que les relacions poden ser 

una font de conflictes,  tant  a  la  professió com dins  la  família,  la 

comunitat,  el  temps  de  lleure  i  qualsevol  context  en  què  es 

desenvolupi  la  vida d’una persona.  Aquests  conflictes  afecten els 
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sentiments, de tal manera que a vegades poden arribar a produir-se 

respostes violentes incontrolades.

7. Des de la  salut  emocional.  Contínuament  estem rebent  estímuls 

que ens produeixen tensió emocional. Aquests estímuls poden ser 

estrès  en  el  treball,  conflictes  familiars,  imprevistos,  problemes 

econòmics, pèrdues, malalties, etc. La tensió emocional pot adoptar 

la  forma  d’irritabilitat,  falta  d’equilibri  emocional,  problemes  de 

relació,  ansietat,  estrès,  depressió,  etc.  La freqüència  amb què es 

produeixen aquests fenòmens mereix més atenció de la que se li està 

donant actualment. Des de l’educació emocional es pretén abordar 

la dimensió preventiva.

8. Des de la teoria de les intel·ligències múltiples.  Durant la segona 

meitat de la dècada dels anys noranta ha tingut una àmplia difusió 

la teoria de les intel·ligències múltiples (Gardner, 1995). Entre elles 

estan la intel·ligència interpersonal i la intrapersonal. Aquesta teoria 

suposa un repte de futur per a l’educació, en el qual han de tenir 

cabuda  aspectes  educatius  fins  ara  menystinguts.  Entre  aquests 

aspectes  estan  les  emocions.  Com  assenyala  Gardner  (1995:  47), 

concentrar-se  en  les  capacitats  lingüístiques  i  lògiques  durant 

l’escolaritat  formal  pot  suposar  una  estafa  per  als  individus  que 

tenen capacitat en altres intel·ligències. Per altra part, no introduir la 

intel·ligència  emocional  en  el  sistema  educatiu  pot  suposar  una 

atròfia  de  considerables  conseqüències  per  al  desenvolupament 

personal i social, com hem pogut  comprovar en el recull de dades 

presentat anteriorment.

9. Des  de  la  intel·ligència  emocional.  El  fet  que  una  obra  com 

Intel·ligència  emocional,  de  Daniel  Goleman  (1995),  que  posa  de 

manifest  la  necessitat  de  posar  intel·ligència  a  l’emoció,  s’hagi 

convertit en un best seller, és un indicador més de l’interès social per 

aquests  temes,  realitat  que  evidencia  una  necessitat  desatesa.  La 
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primera edició en castellà es publicà l’octubre de 1996; i el mes de 

juny de 1997 ja s’editava la quinzena reimpressió.

10. Des de l'analfabetisme emocional. Tecnològicament hem avançat 

molt  al  llarg  del  segle  XX,  però  no  pel  que  fa  a  les  emocions. 

L’analfabetisme  emocional  es  manifesta  de  múltiples  formes: 

conflictes, violència, ansietat, estrès, depressió, etc. Això es  dóna al 

llarg de tota la vida, però té una virulència particular durant l’edat 

escolar.

11. Des  de  la  revolució  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la 

comunicació. Hem entrat de ple a la societat de la informació i la 

comunicació  de  masses,  on  es  corre  el  perill  que  les  relacions 

interpersonals  quedin  substituïdes  per  les  tecnologies  de  la 

comunicació  (Internet,  telemàtica,  televisió,  vídeo,  etc.).  Això  pot 

provocar  un  aïllament  físic  i  emocional  de  l’individu. 

Paral·lelament,  la  societat  de  la  informació  ofereix  una  immensa 

oferta  documental  davant  la  qual  és  precís  escollir.  Aquest  fet  a 

vegades pot conduir a situacions de confusió, sensació d’impotència 

i desànim. De tot això es deriva un argument més a favor d’educar 

emocionalment  les  noves  generacions  per  afavorir  que  puguin 

afrontar amb èxit el nous reptes del futur.

12. Des del nou rol del professor. Cada vegada es veu més clar que el 

rol  tradicional  del  professor,  centrat  en  la  transmissió  de 

coneixements,  està  canviant.  Actualment,  es  donen com a mínim 

dos fenòmens interrelacionats que obliguen a aquest canvi de rol: 

l’obsolescència  del  coneixement  i  les  noves  tecnologies  de  la 

informació i la comunicació. Aquesta realitat obre un escenari en el 

qual  l’alumnat  adquireix  coneixements  en  el  moment  que  els 

necessita  a  través  dels  mitjans  tecnològics.  En  funció  d’aquestes 

tecnologies,  i  en  consonància  amb el  que s’ha exposat,  el  rol  del 

professor  canvia,  passant  de  l’exclusiva  transmissió  de 
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coneixements a la relació emocional de recolzament. Això suposarà 

un  reciclatge  del  professorat  per  posar-lo  en  situació  d’impartir 

educació emocional.”

2.3. Conceptes
Definició  d'emoció: “estat  complex  de  l'organisme  caracteritzat  per  una  excitació  o 

pertorbació  que  predisposa  a  una  resposta  organitzada.  Les  emocions  es  generen 

habitualment com una resposta a un esdeveniment extern o intern.” (Bisquerra, 2000: 61)

“El procés de la vivència emocional es pot esquematitzar així:

esdeveniment > valoració > canvis fisiològics > predisposició a l'acció” (Bisquerra, 2000: 

61).

Existeixen tres nivells de resposta emocional:

– “Neurofisiològica: és  involuntària  i  algunes  manifestacions 

serien: taquicàrdia, rubor, sudoració, sequedat bucal, secrecions 

hormonals,  canvis en la respiració i en la  pressió sanguínia, etc.

– Comportamental: aquí intervé el llenguatge no verbal, com les 

expressions  facials,  el  to  de  veu,  els  moviments  del  cos,  etc. 

Aquest component si es pot dissimular.

– Cognitiva: es  tracta  d'una  vivència  subjectiva,  que  coincideix 

amb el que es denomina sentiment. Això fa que qualifiquem un 

estat emocional i li posem nom.” (Bisquerra, 2000: 62) 

Definició  d'Intel·ligència emocional:  “Habilitat  per manejar els  sentiments i  emocions, 

discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per dirigir els propis pensaments i 

accions.” (Salovey i Mayer ,1990)

Per Goleman (1995: 43-44), la intel·ligència emocional consisteix en:

1. Conèixer  les  pròpies  emocions.   Tenir  consciència  de  les  pròpies  emocions  i 

reconèixer un sentiment en el moment que succeïx. 

2. Manejar les emocions.   Manipular els sentiments i  emocions per expressar-los de 

manera adequada, fonamentat en la presa de consciència de les pròpies emocions. 
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3. Motivar-se  a  si  mateix.   Les  emocions  i  la  motivació  estan  íntimament 

interrelacionades.  Encaminar  les  emocions,  i  la  motivació  conseqüent,  cap  a 

l'assoliment d'objectius és essencial per prestar atenció, auto-motivar-se, manejar-se 

i realitzar activitats creatives. 

4. Reconèixer  les  emocions  dels  altres.   Les  persones  empàtiques  sintonitzen  millor 

amb les subtils senyals que indiquen el que els altres desitgen o necessiten. 

5. Establir relacions.   La competència social i les habilitats que comporta són la base del 

lideratge, la popularitat i la eficiència interpersonal. 

Definició  d'educació  emocional: “Procés  educatiu,  continu  i  permanent,  que  pretén 

potenciar  el  desenvolupament  emocional  com  a  complement  indispensable  del 

desenvolupament  cognitiu,  constituint  ambdós  els  elements  essencials  del 

desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el desenvolupament de 

coneixements i habilitats  sobre les  emocions amb l’objectiu de capacitar  l’individu per 

afrontar millor els reptes que es plantegen en la seva vida quotidiana. Tot això té com a 

finalitat augmentar el benestar personal i social.” (Bisquerra, 2000: 243).

Segons Rafael Bisquerra (2000: 244), els objectius principals de l'educació emocional són:

● 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. 
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Definició  de  competència: “capacitat  de  mobilitzar  adequadament  el  conjunt  de 

coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per realitzar activitats diverses 

amb un cert nivell de qualitat i eficàcia.” ( Bisquerra i Pérez, 2007) 

Definició  de competència  emocional: “conjunt  de coneixements,  capacitats,  habilitats  i 

actituds necessàries per entendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens 

emocionals.” (Bisquerra i Pérez, 2007)

Segons Bisquerra i Pérez (2007) l'educació emocional es pot dividir en 5 competències:

– Consciència emocional:   Capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i 

de les emocions dels altres, incloent la capacitat per captar el clima emocional d'un 

context determinat. Aquesta competència es pot dividir en tres subapartats: presa 

de consciència de les pròpies emocions; posar nom a les emocions i comprensió de 

les emocions dels altres.

– Regulació  emocional  :  Capacitat  per  manejar  les  emocions  de  manera  adequada: 

suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; 

tenir  bones  estratègies  d'afrontament:  capacitat  per  autogenerar-se  emocions 
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positives. Aquesta competència es pot dividir en 5 subapartats: prendre consciència 

de  la  interacció  entre  emoció,  cognició  i  comportament;  expressió  emocional; 

regulació  emocional;  habilitats  d'afrontament  i  competència  per  autogenerar 

emocions positives.

– Autonomia emocional  : Capacitat per autogenerar-se les emocions apropiades en un 

moment determinat. Això inclou una bona autoestima, actitud positiva davant la 

vida, responsabilitat, capacitat per analitzar críticament les normes socials, capacitat 

per buscar ajuda i recursos, així com l'autoeficacia emocional. Aquesta competència 

es  pot  dividir  en  7  subapartats:  autoestima;  automotivació;  actitud  positiva; 

responsabilitat; autoeficacia emocional; anàlisi crítica de normes socials i resiliència 

per afrontar les situacions adverses que la vida pugui oferir. 

– Habilitats socio-emocionals:   Capacitat per mantenir  bones relacions amb els altres. 

Això implica dominar les habilitats socials, capacitat per la comunicació, efectiva, 

respecte, actituds prosocials, assertivitat, etc. Aquesta competència es pot dividir en 

9 subapartats: dominar les habilitats socials bàsiques; respecte pels altres; practicar 

la comunicació receptiva; practicar la comunicació expressiva; compartir emocions; 

comportament prosocial i cooperació; assertivitat; prevenció i solució de conflictes i 

capacitat de gestionar situacions emocionals. 

– Habilitats  per  la  vida  i  el  benestar  emocional:   Comportaments  apropiats  i 

responsables  per  afrontar  els  reptes  que  se'ns  plantegen,  el  que  ens  permet 

organitzar la nostra vida de manera sana i equilibrada, facilitant experiències de 

satisfacció i  benestar.  Aquesta competència es pot dividir en 6 subapartats: fixar 

objectius adaptatius; pressa de decisions; buscar ajuda i recursos; ciutadania activa, 

cívica, responsable, crítica i compromesa; benestar subjectiu i fluir.
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2.4. Competències en les que es centra aquest treball 
Amb  els  nens  i  nenes  amb  els  que  he  posat  en  pràctica  aquest  projecte  he  treballat 

principalment dues competències: la consciència emocional i la regulació emocional. Els 

motius pels quals he decidit treballar aquestes dues competències amb ells, principalment 

són  dos.  El  primer  té  relació  amb  les  necessitats  emocionals  identificades  en  les 

observacions  i  entrevistes  prèvies  a  la  posada  en  practica,  s'expliciten  en  l'apartat  3.2 

d'aquest treball.  I  el segon té a veure amb les característiques del desenvolupament en 

general d'aquests nens i nenes per la seva edat.  

Tenint en compte que tenen entre 3 i 4 anys resumiré una mica que passa a aquestes edats 

en els diferents nivells de desenvolupament relacionats amb el món emocional i afectiu.

Pel que fa al seu desenvolupament  social a aquesta edat “saben que les persones pensen, 

senten i tenen motius. És a dir, tenen un interior que no es veu. També se'n adonen dels 

canvis en relació a l'edat, saben que els grans varen ser petits, que les persones somien i 

que tenen diferents punts de vista.” (Ortiz, 1999: 253-254) Aquí es posa de manifest que a 

aquesta edat els nens i nens ja poden ser conscients de les seves pròpies emocions i de les 

dels altres. Potser no li saben posar nom, però per això cal treballar amb ells la consciència 

emocional, per què puguin anar interioritzant aquests conceptes. 

En relació al  vincle afectiu “ja han aconseguit un cert grau d'independència i autonomia 

respecte a la figura afectiva. Durant aquest període els nens i nenes són cada vegada més 

capaços  d'acceptar  les  separacions,  i  la  conducta  exploratòria  requereix  menys  de  la 

presència  física  de  les  figures  afectives.  Encara  que  en  els  moments  d'aflicció  o  en 

separacions prolongades o percebudes com amenaçadores s'activa el sistema del vincle 

afectiu,  com  ho  demostra  la  seqüència  de  les  tres  fases  de  protesta,  ambivalència  i 

adaptació.” (Ortiz, 1999: 254). En aquesta explicació del vincle afectiu als 3- 4 anys, podem 

apreciar com els nens i nenes tenen un ventall ampli d'emocions desagradables (soledat, 

abandó, tristesa, enyorança, etc. I és per això que els hem d'ajudar com a adults a posar-lis 

nom a aquestes emocions i a saber gestionar-les de la manera més positiva possible. Per 

tant serà important treballar tant la consciència com la regulació emocional. 
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En relació al  desenvolupament emocional, “a mida que augmenta el seu món social i el 

seu coneixement social, augmenta la complexitat i la intensitat de les emocions, s'amplia el 

ventall de situacions que les activen i es produeixen importants avenços en la comprensió i 

en la regulació emocional. La ràbia es genera més freqüentment en la relació amb  els 

companys que amb els  adults  i  apareixen les  pors  imaginaries  als  monstres  nocturns, 

bruixes,  malsons,  etc.”  (Ortiz,  1999:  254).  Per  fer  que  aquesta  ràbia  o  les  pors  siguin 

regulades adequadament, és important treballar amb els infants la regulació emocional, 

per tal d'ensenyar-los estratègies d'afrontament o tècniques de relaxació.

Pel  que  fa  a  la  comprensió  emocional,  “als  3  anys  els  nens  utilitzen  la  seva  pròpia 

experiència  sobre els nexes  entre situacions de la vida quotidiana i les seves emocions 

corresponents i generalitzen aquest coneixement a altres situacions. Però a partir dels 4 

anys comencen a ser capaços d'abandonar el seu coneixement situacional per introduir-se 

una mica més en la ment dels altres i considerar la relació entre la situació i els desitjos 

dels altres a l'hora d'inferir quina emoció estan experimentant.” (Ortiz, 1999: 255). A partir 

d'aquesta  edat  estarà  bé  treballar  la  comprensió  de  les  emocions  dels  altres,  ja  que 

madurativament  ja  en  poden  ser  capaços  i  per  tant  tornem  a  veure  la  necessitat  de 

treballar la consciència emocional.

Respecte a la regulació emocional, “entre els 3 i els 6 anys els nens es van fent cada vegada 

més hàbils per afrontar les seves emocions, tot i que la cerca de suport social en els adults 

és una de les estratègies de regulació més utilitzades en aquesta etapa.” (Ortiz, 1999: 255). 

Aquí es torna a posar de manifest la transcendència que com a adults tenim per acollir les 

emocions dels infants, així com per consolar-los o animar-los. Per tant un treball profund 

en la regulació emocional els ajudarà a ser més independents en l'afrontament adequat de 

les situacions diàries. 

Pel que fa a la relació amb els iguals i l'amistat, en aquesta etapa “el joc solitari va essent 

progressivament reemplaçat per l'activitat lúdica compartida, en especial el joc simbòlic. 

També en aquests anys apareix el joc denominat desordenat o de lluita. Es tracta de jocs de 

gran activitat motriu que impliquen el contacte físic amb els iguals, com fer empentes, 

saltar,  lluitar,  agafar-se,  etc.  Mitjançant  aquests  jocs,  els  infants  aprenen a mesurar  les 
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seves forces i a expressar i controlar l'agressivitat en les activitats lúdiques.” (Ortiz, 1999: 

255). Aquesta és una etapa difícil  pel que fa a les baralles entre els nens i nenes i  són 

moltes les vegades que com adults hem d'intervenir per posar pau i calmar la situació, és 

per això que penso que un bon treball amb els infants de consciència i regulació emocional 

ajudarà a reduir  les  baralles  i  a  que els  propis  nens  solucionin aquestes  situacions  de 

manera adequada. 

Segons Ortiz (1999: 255), “el desenvolupament de la capacitat de pressa de perspectiva 

social  i  de  les  habilitats  lingüístiques  afavoreix  a  que  les  seves  activitats  siguin  cada 

vegada més complexes i que adquireixin major competència social en les interaccions amb 

els companys: així, aprenen utilitzar els torns de paraula, a establir acords sobre les formes 

del  joc,  a  realitzar  imitacions  recíproques,  o  a  realitzar  conductes  prosocials  d'ajuda  i 

cooperació cap als iguals.” Per tant, un treball  adequat de la consciència i  la regulació 

emocional  ajudarà  als  nens  i  nenes  d'aquesta  etapa  a  relacionar-se  millor,  sent  més 

tolerants, comprensius i respectuosos entre ells. 

Cal tenir present que aquests trets en relació a l'edat i al desenvolupament són en termes 

generals, és a dir, que no tots els nens i nenes es desenvolupen al mateix ritme. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA
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3.1. Context
El projecte s'ha dut a terme a l'Escola Pia de Granollers.

3.1.1. Dades del centre: 

Titularitat: Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: Q-0800590-B. Inscrita en 

el Registre d'Entitats Religioses amb el numero 954-a/18-SE-B

Adreça: Educació Infantil i Primària: Sant Esteve, 14 i Educació Secundària,  Batxillerats i 

Estudis Professionalitzadors: Guayaquil, 54.

*mapa de la ubicació de l'escola

Població: Granollers

Telèfon: 93. 879.34.00

Correu electrònic: www.epiagranollers.cat

Comarca: Vallès Oriental
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3.1.2. Característiques del centre: 

Ensenyaments: Ensenyament reglat: Educació Infantil,  Primària, Secundària, Batxillerat, 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Tècnic en gestió administrativa” i Preparació Prova d'Accés 

a Grau Superior.  Ensenyament no reglat: Programes de Garantia Social, Programes de 

renda mínima d’inserció, Programa SEFED, Programes de reciclatge per a treballadors en 

actiu i Programes ocupacionals. 

Línies: 4

Total de professors: 65 aprox.

Total d’alumnes: 1600 aprox.

Organigrama de l'escola: 
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3.1.3. Projecte Educatiu del Centre (PEC):

Volem una escola:

-Oberta, que acull a tothom.

-Participativa, que fomenta la implicació de tota la comunitat educativa i que col·labora 

amb l’entorn.

-Plural, que valora i respecta les diferències, ja siguin de sexe, cultura, religió i grup social.

-Catalana, que promou la coneixença de la llengua i la cultura, i l’estimació del país on 

vivim. 

-Solidària, que es compromet amb les problemàtiques socials que ens envolten.

-Religiosa,  que educa en valors  cristians i  dóna a conèixer el  missatge de les diferents 

religions tot respectant la llibertat de cadascú.

-Actual, que prepara l’alumnat pels canvis de la societat d’avui dia.

Volem afavorir  totes  les  potencialitats  dels  nostres  Alumnes (intel·lectuals,  creatives, 

físiques, comunicatives...) 

Perquè es desenvolupin com a persones i arribin a ser:

-Reflexius, que pensin abans d’actuar.

-Responsables, que assumeixin les pròpies obligacions, decisions i accions.

-Crítics, que siguin capaços d’expressar la seva opinió de manera raonada.

-Autònoms, que tinguin la capacitat de decidir i actuar per si mateixos.

-Respectuosos, que sàpiguen tractar bé les altres persones, les coses i l’entorn.

-Compromesos i amb consciència moral, que tinguin present en les seves actuacions el que 

és bo per a un mateix, per als altres i per a la societat.

-Positius, que sàpiguen cercar la seva felicitat personal.

Volem arribar a ser una comunitat educativa formada per Persones que siguin:

-Coherents, que actuïn d’acord amb el que pensen i viuen.

-Crítics, que es qüestionin allò que fan i valorin la pròpia pràctica

-Dialogants, que escoltin l’opinió dels altres, exposin la seva i treballin en equip.

-Compromesos, que acceptin les finalitats que marca el claustre i treballin per assolir-les.
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-Acollidors, que facin costat a les persones del seu entorn i els ofereixin acompanyament.

-Pacients, que sàpiguen esperar amb confiança, mantenint sempre expectatives positives.

-Empàtics, que siguin capaços d’entendre l’altre i de posar-se en el seu lloc.

-Dinamitzadors, que promoguin situacions que afavoreixin el treball i la comunicació.

-Respectuosos, que siguin considerats amb les persones i l’entorn.

-Preparats, que es formin permanentment.

I ho aconseguirem Mitjançant:

-  Una  metodologia  activa  i  motivadora,  on  l’alumne  sigui  el  centre  del  propi  procés 

d’aprenentatge i el mestre l’acompanyi.

- Un aprenentatge significatiu, que a partir dels coneixements previs de l’alumne arribi a 

construir el seu propi aprenentatge i el transfereixi a d’altres situacions.

-  Una  programació  d’objectius generals,  específics,  d’etapa  i  d’àrea,  adequada  a  cada 

àmbit, que segueixi l’esquema de la seqüència formativa.

-  Una  avaluació  contínua,  que  permeti  detectar  necessitats  i  que  ajudi  a  la  millora 

progressiva de l’alumne i a la revisió constant de la tasca del professorat.

- L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que permeti dominar-ne 

el llenguatge i ser crític amb la seva utilització.

-  L’atenció  a  cada  individu  segons  les  seves  particularitats,  que  ofereixi  diferents 

estratègies i recursos d’acord amb les necessitats de l’alumne.

- L’acció tutorial- pastoral, el conjunt d’activitats i actituds que es proposen per ajudar als 

alumnes a créixer com a persones.

- L’orientació acadèmica i professional, que ajuda a la presa de decisions, tenint en compte 

les pròpies possibilitats i l’entorn social.

-  La participació de tota la comunitat educativa en les activitats d’escola i  l’obertura a 

l’entorn.

- La relació amb les famílies per tal d’afavorir que pares i mestres treballin uns mateixos 

valors i projectes.

-La formació del lleure, coherent amb l’organització i amb l’estil pedagògic del centre. 
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3.1.4. Educació Emocional a l'escola

A l'Escola estan força conscienciats de la importància de l'educació emocional.  Al curs 

2006-2007 va haver-hi la primera formació en educació emocional pels mestres, realitzada 

per la Dra.  Meritxell Obiols.  I durant aquest curs i els dos següents (2007-2008/ 2008-

2009)  tots  els  mestres  de  l'escola  varen  fer  la  formació  de  30  hores,  excepte  a  l'etapa 

d'infantil que només han realitzat 15 hores, per motius organitzatius. 

També aquesta formació es va fer de manera simultània als pares i mares dels alumnes en 

forma de tallers i xerrades. 

Al curs 2009-2010, la Dra. Meritxell Obiols no va poder seguir fent aquestes formacions a 

l'escola i els va derivar a l'Anna Carpena. L'Anna durant el curs passat i l'actual (2010-

2011) ha fet xerrades obertes a pares i mestres i en breu començarà un taller d'educació 

emocional per a pares i mares. 

Derivat de les formacions als mestres de l'escola, als cicles mitjà i superior de primària, 

varen decidir posar en pràctica el Programa de Competències Socials de Manuel Segura, on 

hi ha una part que fa referència a l'educació emocional. I aquest any també ho han adaptat 

i traslladat al cicle inicial. També es duen a terme algunes tutories puntuals derivades del 

llibre de l'Anna Carpena: Educació socioemocional a l'etapa de primària (2003).

A més, a l'escola hi ha l'equip de Pastoral, que és un grup de mestres de l'escola amb 

representants a cada cicle que vetlla pels valors humans i solidaris de tots els alumnes de 

l'escola i s'encarreguen de preparar les activitats per les celebracions importants com el 

DNIP (Dia de la No violència i la Pau), la Pasqua o Sant Jordi. També preparen tutories 

setmanals,  relacionades  amb  els  valors  morals,  per  a  cada  curs  de  l'escola.  Algunes 

d'aquestes tutories estan relacionades, en certa manera, amb l'educació emocional. Alguns 

exemples  d'aquestes  tutories  a  l'etapa  d'infantil  són:  la  frustració,  saber  perdre (a  P5), 

emocions i sentiments, l'empatia (a P3) o l'alegria, on tracten aquesta emoció (a P4). 

Tot i  això,  la  representant  de Pastoral  a  infantil,  comenta que l'educació emocional  es 

treballa diàriament a l'aula; tot i que reconeix que depèn de les característiques de cada 

mestre/a.
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Pel que fa a l'etapa d'infantil, l'educació emocional, ha quedat una mica més despenjada, 

doncs la formació realitzada tan sols ha estat de 15 hores, perquè les mestres així ho van 

decidir. I a l'aula es realitzen poques activitats relacionades amb l'educació emocional. A 

P3 en el llibre que treballen tot el curs de l'editorial cruïlla, projecte 3-16, parlen una mica 

de les emocions de la cara, però es queda en una activitat puntual.

Però l'interès en integrar l'educació emocional en aquesta etapa és gran, sobretot per la cap 

de projectes i algunes de les tutores d'infantil.  

A finals d'abril d'aquest any, mentre jo estava posant en pràctica el projecte amb els nens i 

nenes  de  P4  a  l'escola,  el  director  del  centre  va  enviar  un  correu  a  tot  el  professorat 

informant de les polítiques i objectius que s'han aprovat pel nou quadrienni (2011-2015), 

realitzat per part dels membres d'Escola Pia de Catalunya. I entre els seus objectius hi 

havia aquest:  “Treballar  des  de  totes  les  etapes  i  estaments de l'escola,  les  dimensions  social,  

emocional i interior de les persones amb la finalitat de millorar la convivència. 

Treballar amb tot l’alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials,  

de manera sistemàtica,  dins i  fora de l’aula,  per millorar la convivència i  aconseguir un clima  

d’escola harmònic i serè.

Integrar, en totes les àrees, el treball de la dimensió social, emocional i interior de les persones, en  

el marc del pla d’acció tutorial i pastoral amb la participació activa de tota la comunitat educativa.”

Aquest acord ha fet que a final d'aquest curs augmentés l'interès de l'escola per treballar 

l'educació  emocional  a  l'etapa  d'infantil,  ja  que  és  l'única  en  la  que  no  es  treballa 

directament. 

3.1.5. Característiques dels nens/es amb els que s'aplica el programa

Característiques generals

El grup on realitzaré les activitats d'aquest projecte són els nens i nenes de P4 de la classe 

dels pingüins.

Són 25 alumnes, dividits en 13 nenes i 12 nens. Porten junts des de P3 i alguns fins i tot des 

de la llar d'infants. A P3 junt amb l'equip psicopedagògic de l'escola, la tutora va haver 

d'entrevistar-se sovint amb les famílies dels nens/es per pautar uns hàbits i rutines a casa. 
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Ja que,  els nens no tenien límits i  estaven força descontrolats a l'aula. Aquesta feina a 

donat els seus fruits durant aquest curs, ja que els nens/es estan més tranquils. En general 

es tracta d'un grup molt treballador, que gaudeixen fent feines asseguts a la cadira, amb el 

llapis a la mà. Els hi agraden els nous aprenentatges i en general van tots a un ritme molt 

similar a nivell de continguts. 

Pel que fa al nivell socio-econòmic dels nens i nenes, tenint en compte que és una escola 

concertada, en la majoria de casos és mitjà-alt. Tot i que, amb la crisi que pateix el món en 

els  últims  anys,  són  molts  els  pares  i  mares  que  no  poden  mantenir  els  pagaments 

mensuals  de  l'escola  i  retallen  les  despeses  desapuntant  als  nens/es  d'activitats  extra 

escolars, del menjador i en alguns casos no portant als seus fills a les sortides i excursions 

escolars.

Relació amb la tutora

La relació dels nens/es amb la tutora és bona. La respecten i li fan cas. Ella no acostuma ha 

alçar  la  veu,  té  un  to  més  aviat  fluix.  Ella  sembla  preocupar-se  força  pels  continguts 

curriculars que han d'assolir aquest curs, li agrada fer-los treballar asseguts a les cadires i 

s'enorgulleix i comenta sovint la bona lletra dels nens i nenes o si algun ja llegeix.  Li costa 

fer activitats drets o asseguts a terra amb els nens, ja que es descontrolen fàcilment i ella 

s'angoixa. 

Clima d'aula

Pel que fa al clima de l'aula, són nens/es força cridaners. Quan disposen de temps de joc 

lliure a l'aula, fan força xivarri i costa que baixin el to i es relaxin. Entre ells tenen bona 

relació. És coneixen molt bé. Hi ha un parell de nens líders que xoquen força per aquest 

motiu. Es preocupen entre ells si li passa alguna cosa a algun company. També cal dir que 

es tracta d'un grup molt independent. La tutora assegura que si ella no entrés al matí a les 

9, ells sols sabrien tirar en davant sense problemes la resta del dia.
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Horari

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9 Música 

quinzenal
10
10   30 PATI PATI PATI PATI PATI
11 Programació Anglès Aula de 

racons de joc
Música

11  45 Programació Racons de 
treball

Aula de 
racons de joc

12  30
13 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR
15 Psicomotricitat
15.45 Pati de dalt Psicomotricitat
16.15 Pati de dalt

Descripció de l'aula dels pingüins

L'aula està situada al primer pis de l'escola.  És amplia i  lluminosa. Les taules estan al 

centre de la classe, distribuïdes per grups de 5 o 6 nens. La taula de la tutora està en una 

cantonada, enfocada al centre de l'aula i al costat de la pissarra. Al darrere hi ha un gran 

moble, ple de varis materials i documents d'ús exclusiu de la tutora. 

Envoltant les taules dels nens, a les parets, hi ha els penjadors, armaris amb jocs diversos a 

l'abast dels petits (nines, cotxes, construccions, cuina, puzles, plastilina, etc.) i varis estants 

amb el material didàctic del curs (fulls, llibres, llapis, tisores, colors, làmines, etc.) També 

hi ha un ordinador amb altaveus a l'abast dels nens i nenes. A les parets hi ha murals i 

dibuixos fets per ells mateixos, números, lletres, pòsters d'animals, calendaris, un mirall 

petit i una petita pissarra que fan servir per fer l'activitat rutinària del matí: el maquinista. 

Que consisteix en que cada dia, un nen/a és el protagonista i ha d'enganxar amb lletres de 

velcro, el seu nom, el cognom, el dia de la setmana que és, i quin dia fa. 
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3.2. Necessitats identificades
Per identificar les necessitats emocionals del grup he fet observacions personals (com a 

mestra que entra a l'aula), he parlat amb la tutora, l'especialista d'anglès i psicomotricitat i 

amb l'educadora especial de l'etapa d'infantil.

També  a  nivell  d'escola  he  parlat  amb  la  cap  de  projectes  sobre  la  implicació  amb 

l'educació emocional dels nens i nenes i els mestres del centre. 

Observacions personals

A mitjans de gener d'aquest any vaig començar a treballar com a mestra de música a P4 i 

P5 substituint a la mestra que estava de baixa. Per tant, porto un trimestre amb aquests 

nens. A l'aula dels pingüins entro com a mestra de música els dijous (quinzenalment) de 9 

a 10 hores i tots els divendres d'11 a 12 hores. Però també entro els dilluns d'11 a 12.30 

hores, mentre la tutora està reunida programant la setmana, amb la resta de companyes.  I 

també vigilo al pati els dilluns i els dijous de 10.30 a 11 hores, on estan tots els nens de P4, 

P5 i primer de primària. 

Les coses que he observat com a grup són:

• Organitzats: tenen clares les normes i rutines diàries, tot i que de tant en tant se'ls hi 

ha de recordar.

• Alegres: els hi encanta fer coses noves i s'il·lusionen amb quasi totes les activitats que 

realitzo amb ells.

• Moguts: hi ha un grup nombrós de nens i alguna nena que es comporta de manera 

molt agitada i inquieta. Els hi costa estar tranquils a la cadira i quan fas alguna activitat 

més moguda (danses, balls, circuits..) s'esveren fàcilment i costa calmar-los. 

• Xerraires: els  hi  encanta  parlar  i  explicar-te  coses.  Quan  parlem  en  rotllana,  la 

majoria, vol dir la seva. Has d'insistir en el fet d'aixecar la mà per parlar, perquè sinó 

no s'escoltarien entre ells. 

• Sociables: no hi  ha grans conflictes  entre  ells:  no acostuma a haver-hi  problemes 

relacionals, potser les típiques baralles, normals de l'etapa, però res que cridi l'atenció. 

Interaccionen força els uns amb els altres.  
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Els nens que m'han cridat l'atenció són:

• Marc: li costa concentrar-se per fer les feines a la taula, no acaba mai. És molt xerraire, 

vol  ser  el  centre  d'atenció  i  en  ocasions  si  cal,  ho  fa  desafiant  a  la  tutora,  amb la 

intenció d'aconseguir l'aprovació i riure dels companys. 

• Ferran: sempre està molt serio, l'he vist somriure poques vegades i gairebé no l'he 

escoltat parlar.

• Martí: encara es fa la pipa, i està sempre molt despistat, com desconectat. 

• David: sembla que no escolta gaire bé,  ja que en ocasions li  pregunto alguna cosa 

directament a ell, dient el seu nom i no se'n entera. Però, per ara no li han detectat cap 

problema auditiu. També mostra problemes visuals, pels quals porta un pegat a l'ull 

varies hores al dia. 

• Aleix B., Aleix M., Arnau M., Marc, Unai, Carla i Anna són molt inquiets i a la que 

s'esvera un, s'esveren tots.

• La  Xana,  l'Adriana  i  l'Ariadna  criden  molt  l'atenció  de  l'adult.  Sempre  volen 

col·laborar amb tu. Els hi agrada ser protagonistes i que els hi reconeguis les coses que 

fan bé davant de la resta. 

• La Marta, l'Enric, el Ferran i la Núria interaccionen poc amb l'adult. Són força tímids. 

Entrevistes amb les mestres que estan en contacte amb els nens/es

Entrevista amb la tutora:

Amb la Margarida ens varem trobar durant una hora al mig dia a la seva classe.

Les conclusions que vaig treure d'aquesta entrevista són que hi ha 4 nens que li preocupen 

força. L'Aleix. B perquè no mostra gaire interès en relacionar-se amb els companys/es i 

moltes vegades està com absent; El David perquè mostra dificultats visuals i auditives i es 

desorienta fàcilment; El Martí perquè es fa la pipa i és molt intel·ligent; En Marc perquè 

com ella diu textualment: li “boicoteja” en molts moments, buscant el riure dels companys; 

i en Ferran perquè té problemes per relacionar-se amb els companys. 

Pel  que fa  al  grup en general  ella  valora  que es  tracta  d'un grup cohesionat,  inquiet, 

mogut, xerraire, autònom i que es descontrola amb facilitat.

En relació als coneixements envers l'educació emocional em comenta que ella utilitza la 
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lògica i el sentit comú, degut a que no està prou formada en aquest aspecte. Dóna espais 

diàriament als nens i nenes per que s'expressin i acostuma a fer relaxació totes les tardes. 

Sobre les necessitats  emocionals del  seu grup,  ella considera que haurien d'aprendre a 

relaxar-se i a  expressar les emocions negatives, ja que molts nens tenen pares separats o 

germans petits, i això els fa sentir malament i estaria bé que aprenguessin a expressar-ho.

Entrevista amb la mestra d'educació especial de l'etapa d'infantil:

Amb la Rut  ens hem trobat mitja horeta a l'aula de professors.

Em comenta que a P3 es van dedicar moltes hores a treballar pautes amb les famílies i a 

l'aula amb els nens. I que el treball s'ha notat molt, ja que aquest curs el grup ha millorat 

molt i estan molt bé. 

M'ha explicat quins són els nens i nenes que ella, 2 cops per setmana s'enduu fora de l'aula 

per  treballar  diferents  aspectes  en  petit  grup.  Aquests  nens  i  nenes  són  el  David  per 

treballar l'organització i la impulsivitat; l'Aleix.B per treballar sobretot la manca d'atenció; 

l'Aleix.M per treballar també l'atenció a l'aula,  ja que es  descontrola fàcilment en gran 

grup; i la Carla, amb la que ha començat a treballar ara, degut a la cara trista que mostra 

sovint.

Pel que fa a les necessitats emocionals d'aquest grup, la Rut considera que seria interessant 

treballar la  consciència emocional, per poder expressar els seus sentiments i emocions. I 

també l' empatia i la relaxació. 

Entrevista amb la mestra especialista d'anglès i psicomotricitat:

Amb la Mercè no hem pogut trobar un espai per parlar, així que hem decidit fer-ho via 

email. Jo li he enviat unes preguntes i ella les ha respost. 

La Mercè em comenta que aquest grup treballa diferent a anglès que a psicomotricitat, 

degut  a que a anglès  treballa  amb ells  asseguts  a les  taules i  ho fan tranquils,  però a 

psicomotricitat van a una aula especial, amb miralls i matalassets i es descontrolen molt 

més i li costa calmar-los. 

Els nens que li criden l'atenció són: l'Aleix B perquè és molt immadur, no escolta i  en 

ocasions es  mostra com absent;  La Marta perquè és immadura i  quan la renya plora i 
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reclama la seva mare; El Martí perquè es fa la pipa i sembla que no escolti quan expliques 

les coses, però desprès li preguntes i et sorprèn amb la resposta correcta; i el Ferran perquè 

és molt tímid i solitari.

Pel que fa als seus coneixements d'educació emocional, la Mercè té molt d'interès i ha llegit 

algun article, però considera que no té la suficient formació. 

Pel  que fa a  les  necessitats  emocionals  d'aquest  grup,  la  Mercè creu que els  aniria bé 

treballar l'autoestima, per tal de fomentar així la seva autonomia i l'expressió emocional.

(les entrevistes estan complertes a l'apartat 7.1. de l'annex).

Entrevista amb la cap de projectes de l'escola:

En l'entrevista que vaig realitzar amb la Mercè, vaig descobrir que estan força implicats 

amb l'educació emocional com a escola, ja que els mestres han realitzat una formació de 30 

hores amb la Meritxell Obiols, i ja es duen a terme activitats a primària. Però a l'etapa 

d'infantil només varen fer la meitat de la formació (15 hores) i no es duen a terme activitats 

d'educació  emocional  amb  els  nens  i  nenes.  (més  informació  a  l'apartat  3.1.4  Educació  

Emocional a l'escola).

Necessitats identificades 

En general, degut a que aquests nens no han rebut mai educació emocional a l'escola, així 

com  la  tutora  i  la  resta  d'especialistes  que  interaccionen  amb els  infants,  no  tenen  la 

formació pertinent, serà important proporcionar-los aquest tipus d'aprenentatge.    

Les necessitats que he identificat són 4: 

• Aprendre  a  relaxar-se.  Tenir  estratègies  de  regulació  emocional  per  poder  estar 

tranquils quan toca estar-ho, ja que s'esveren amb molta facilitat. 

• Aprendre a expressar els seus sentiments i emocions, per acceptar-se, desfogar-se i 

relacionar-se millor.  

• Ser una mica més empàtics. Donar-se compte de com es senten els altres i perquè 

actuen d'una determinada manera.

• Ser capaços d'autoregular les seves emocions. Ser menys impulsius.
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3.3. Objectius
Partint de les necessitats que he identificat em proposo una sèrie d'objectius amb aquest 

grup, per tal de millorar la seva intel·ligència emocional.

L'objectiu principal del projecte és:  desenvolupar la consciència i la regulació emocional 

dels nens i nenes.  La consciència emocional és la capacitat per prendre consciència  de les 

pròpies emocions i de les emocions dels altres i la regulació emocional  és la capacitat per 

manejar  les  emocions  de  manera  apropiada.  Tot  i  que,  en  la  posada  en  pràctica 

probablement se'n derivin les altres tres competències, ja que estan força interrelacionades. 

Aquestes són:  l'autonomia emocional que és la   capacitat  per autogenerar-se emocions 

positives en un moment determinat, el que implica una bona autoestima i actitud positiva 

davant la vida i responsabilitat; la competència social, que és la capacitat per mantenir 

bones relacions amb els altres; i la competència per la vida i el benestar, que tracta de tenir 

comportaments adequats i responsables per afrontar els reptes que se'ns plantegen. 

(més informació a l'apartat 2.3 Conceptes).

Objectius d'aprenentatge

A part  dels  objectius relacionats amb la consciència i  la regulació emocional també he 

afegit un relacionat amb l'autonomia emocional, ja que penso que en alguna activitat es 

treballarà l'autoestima dels nens i nenes. 

Consciència Emocional:

• Identificar les pròpies emocions.

• Identificar les emocions que expressen els altres.

• Expressar les pròpies emocions i sentiments.

• Adquirir vocabulari emocional.

• Reconèixer que les situacions ens poden fer sentir diferents emocions. 

Regulació Emocional:

• Descobrir estratègies de regulació emocional.

• Experimentar la relaxació per tranquil·litzar el nostre cos i la nostra ment.

• Ser capaços de trobar solucions positives als conflictes plantejats.
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Autonomia emocional:

• Ser conscient que els altres tenen cura de nosaltres. 

Tots  aquests  objectius  els  treballaré  de  manera  global  en  les  diferents  activitats 

proposades, encara que algun es podrà destacar més en alguna activitat.

3.4. Temari
El projecte consta de  13 sessions d'una hora de durada aproximadament.  Les sessions 

estan distribuïdes en 2 cops per setmana: dilluns i dijous d'11 a 12h. Aquest horari sempre 

coincideix amb la tornada dels nens/es del pati.

Es treballaran 9 emocions diferents: Alegria, Sorpresa, Por, Enuig, Ràbia, Estima, Enveja, 

Vergonya i Tristesa tenint en compte els objectius esmentats anteriorment. 

La tria de les 9 emocions ha estat per la meva experiència personal en relació als nens i 

nenes d'aquesta edat, ja que penso que són les emocions que senten més sovint aquest 

nens/es. Encara que si en surten espontàniament d'altres, seran benvingudes, així com si 

he de suprimir alguna, no tindré cap problema. 

Les activitats:  “com em sento?”, “com es senten?”, “la meva cara reflexa”, “expresso emocions  

amb tot el cos”, “el rellotge de les emocions”, la vareta màgica”, “vols cantar amb mi”i  “què puc  

fer  quan...” han estat  extretes  i  adaptades  del  llibre d'Èlia  López:  “Educación  emocional.  

Programa para 3-6 años, 2003”

Les tècniques de relaxació realitzades a la sessió: “m'agrada relaxar-me” han estat extretes i 

adaptades del llibre de  Koeppen: “Relaxation training for children, 1974”.

La visualització guiada de la sessió 7: “ens relaxem” ha estat extreta i adaptada del llibre de 

Maureen Garth: “Rayo de luna, 2011”.

Relació de sessions i continguts

1. Com es senten? Consciència emocional (identificació d'emocions)

2. La meva cara reflexa... Consciència emocional (identificació i expressió d'emocions)

3. Expresso emocions amb tot el cos. Consciència emocional (Expressió d'emocions)

4. El rellotge de les emocions. Consciència emocional (Identificació i expressió 
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d'emocions)

5. La vareta màgica. Consciència emocional (Identificació i expressió d'emocions)

6. Vols cantar amb mi? Regulació Emocional (Solució de conflictes)

7. Ens relaxem! Regulació emocional (Estratègies de relaxació)

8. Què puc fer quan...? Regulació emocional (Solució de conflictes)

9. M'agrada relaxar-me! Regulació emocional (Estratègies de relaxació)

10. Compartim carícies i massatges. Regulació emocional (Estratègies de relaxació)

11. Com es sent el titella? Consciència emocional (Identificació i expressió d'emocions)

12. Els racons de les emocions. Joc simbòlic lliure.

13. Què hem après? Avaluació de continguts

(Les sessions estan desenvolupades a l'apartat 7.4. de l'annex)

3.5. Metodologia
La manera de treballar amb els infants serà principalment mitjançant la reflexió personal. 

Són moltes les ocasions en que hauran de parar-se a descobrir que és  el  que senten o 

intentar  recordar  situacions  viscudes  per  ells.  Algunes  activitats  seran  vivencials i 

experiencials, com quan portem a terme diverses tècniques de relaxació. Hi ha activitats 

més calmades, d'estar asseguts en rotllana, i d'altres més mogudes, d'apartar les taules, 

ballar i moure'ns per la classe. 

Totes les sessions es duran a terme a l'aula dels nens i nenes, ja que l'escola no disposa de 

cap espai idoni per la realització d'aquestes activitats. Quan sigui necessari disposar de 

més espai, mouré taules i cadires.

En tot el programa hi haurà en Verd, un titella (un drac) que guiarà les sessions, explicant 

que ell ve d'un planeta anomenat: el planeta de les emocions, i que es dedica a anar per 

diferents escoles a parlar i ensenyar als nens/es un munt de coses sobre les emocions. 

Aquest  titella  apareixerà  de dins d'una capsa,  que ens acompanyarà també a totes  les 

sessions, i de la qual sortiran els materials necessaris per realitzar les activitats. 

He pres la decisió d'incorporar aquest titella-guia a les sessions i donar-li aquest paper 

protagonista per tres motius. En primer lloc, perquè el món de la fantasia, atrau i motiva 
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als nens. En segon lloc, perquè el fet que li hagin de parlar a un titella i no pas a un adult 

(que els pot qüestionar, aprovar o reprendre) els pot ajudar a expressar amb més sinceritat 

i naturalitat el que senten. I en tercer lloc, perquè puguin diferenciar fàcilment, quan entro 

com a mestra de música i quan ho faig per parlar de les emocions. 

*titella-guia, Verd.

Totes les sessions començaran amb una petita  relaxació de 3 minuts,  escoltant música 

relaxant i  asseguts a la cadira.  El motiu d'aquest  inici,  és pel fet que venen del pati,  i 

normalment tornen esverats, amb molta activitat física. 

A continuació sempre faré l'activitat extreta i adaptada del llibre de l'Èlia López (2003): 

“com  em sento?” que  consisteix  en  dedicar  uns  moments  en  silenci  individualment,  a 

esbrinar com es senten: si estan contents, enfadats, tristos, etc. Després, un per un, el titella 

els  hi  va preguntant com es senten i  perquè creuen que es  senten així.  Tot seguit,  els 

nens/es després de respondre, s'aixecaran i col·locaran la seva fotografia en la cara que 

representa l'emoció que estan sentint, al mural que romandrà penjat a la pared de la classe 

durant totes les sessions. Aquesta activitat es realitzarà asseguts al terra en rotllana, per 

què així tots es puguin veure les cares i també, em servirà per anar comprovant a mida 

que avancin les sessions, com van evolucionant els nens.

També,  per acabar realitzaré  sempre la mateixa activitat, una petita reflexió final amb els 

nens/es. Asseguts de nou al terra en rotllana, dedicarem uns moments a pensar com ens 

sentim i com ens em sentit durant la sessió. I desprès el titella-guia els anirà preguntant un 

per un com s'han sentit, que els ha agradat i que no, etc. 

Aquesta  activitat  també em servirà  per  avaluar  l'evolució  dels  nens/es  al  llarg  de  les 

sessions. 
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3.7. Procés d'aplicació
L'aplicació del projecte va començar a mitjans de març, unes setmanes abans que inicies les 

sessions amb els nens/es. En primer lloc vaig  parlar amb la directora de l'escola que em 

va derivar a la cap de projectes. A ella, li vaig explicar que necessitava realitzar el projecte 

a l'escola i que la meva preferència eren els nens i nenes de P4. Entre les dos varem decidir 

que ho faria amb el  grup dels pinguïns de P4.  Degut a que era la classe amb els que 

passava més hores. També varem acordar la quantitat de sessions que duria a terme. Va 

ser  molt  senzill  posar-me d'acord amb ella,  ja  que  està  molt  interessada pels  aspectes 

relacionats amb l'educació emocional. 

Després de tenir clar el grup i la quantitat de sessions que podria realitzar, em vaig posar 

en marxa per detectar les necessitats emocionals d'aquests nens/es. Per fer-ho, vaig estar 

observant amb atenció als nens i nenes quan tenia classe de música amb ells i quan tenia 

alguna hora lliure, aprofitava per anar a l'aula i observar-los amb la tutora. La tutora des 

del  primer  moment  va  tenir  interès  en  que  realitzes  el  projecte  amb  el  seu  grup, 

argumentant que els hi aniria molt bé. 

A part de les meves observacions, em vaig  entrevistar amb la tutora dels nens, amb la 

mestra d'educació especial de l'etapa d'infantil i amb la mestra de psicomotricitat i anglès. 

També, el primer contacte amb la cap de projectes em va servir per valorar com estava el 

tema de l'educació emocional a l'escola. 

Quan vaig  tenir  tot  això,  em vaig  estar  informant  de  les  característiques  generals  de 

desenvolupament dels nens i nenes d'aquesta edat. Per tal, d'adaptar millor els objectius 

que podia aconseguir amb ells. 

A continuació, vaig posar sobre la taula tota la informació adquirida i després d'analitzar-

ho en profunditat vaig aconseguir detectar les necessitats emocionals d'aquest nens/es. 

Llavors,  a  partir  de  les  necessitats  vaig  elaborar  els  objectius  generals  a  treballar:  la 

consciència  i  la  regulació  emocional.  I  derivats  d'aquest  vaig  redactar  els  objectius 

d'aprenentatge. 
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El  següent  pas,  va  ser  l'elecció  de  les  activitats.  Ho  vaig  fer  partint  dels  objectius,  i 

consultant un munt de llibres amb activitats ja realitzades sobre educació emocional en 

aquesta etapa. Així va ser, com mica en mica, les sessions anaven agafant forma. També 

van ser molt útils les tutories amb l'Èlia, ja que em va aconsellar i em va resoldre un munt 

de dubtes que m'anaven sorgint en aquells moments. 

Quan ja vaig tenir organitzades les sessions, i en  quins dies les duria a terme amb els 

nens,  vaig  preparar  tot  el  material que  necessitaria  al  llarg  de  la  posada  en  pràctica. 

També vaig preveure quines serien les estratègies d'avaluació que duria a terme durant el 

projecte:  observacions  personals,  entrevistes  finals  amb la  tutora  i  la  cap de  projectes, 

activitats rituals que faria cada sessió amb els nens i nenes, aportacions espontànies del 

infants, dibuixos i també vaig escriure 4 preguntes que aniria responent al final de cada 

sessió jo mateixa. 

I així va ser, desprès de rebre el vist- i- plau de la tutora de les pràctiques i de la cap de 

projectes de l'escola, quan el dia 11 d'abril, vaig començar a realitzar les sessions amb els 

nens. 

Sessió 1: Com es senten? (11 d'abril d'11 a 12.30h) 

El primer dia estava una mica nerviosa, però també il·lusionada de fer aquestes activitats 

amb els nens. Van rebre molt contents al titella-guia. En l'activitat inicial com et sents, la 

majoria responien “bé” o “malament” i jo el hi deia però trist, enfadat, content...? llavors la 

majoria deien content. Pel que fa a l'activitat com es senten, els hi costava identificar totes 

les emocions, sobretot, les de vergonya i 

enveja  i  confonien  les  d'enfadat  i 

enrabiat.  Estaven  cansats  de  passar-se 

tanta estona, asseguts en rotllana, parlant 

de  les  imatges  que  jo  els  hi  anava 

ensenyant. Així que, vaig decidir repartir 

una  imatge  a  cada  nen  i  que  anessin 
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comentant l'emoció que expressava la fotografia que tenien, però ja estaven cansats. En la 

reflexió final, quan els hi preguntava com s'havien sentit, ja alguns deien: content, alegre, 

amb por... en comptes de: bé o malament. 

Sessió 2: La meva cara reflexa... (Dijous 14 d'abril. D'11 a 12h.)

Aquesta sessió no va anar gaire bé, vaig voler fer moltes coses en poc temps i em vaig 

angoixar una mica. En l'activitat inicial, la majoria de nens ja deien emocions en comptes 

de bé o malament. En l'activitat la meva cara reflexa, imitaven molt bé les expressions 

emocionals i també ho feien molt bé amb la plastilina. La reflexió final no vaig tenir temps 

de dur-la a terme. No vaig poder gaudir de la sessió, per manca d'organització meva. 

Sessió 3: Expresso emocions amb tot el cos. (Dijous 28 d'abril. D'11 a 12h.)

En aquesta sessió la organització va anar molt millor. Vaig decidir prescindir de l'activitat 

inicial, perquè només disposava de 30 minuts i no volia que em passes com a la sessió 

anterior, tot i que al final, vaig fer l'hora sencera. L'activitat d'expressar emocions amb el 

cos va anar molt bé, és nota que aquests nens 

gaudeixen més amb activitats  més mogudes. 

A més ho expressaven molt bé. En la reflexió 

final  vaig  notat  força  millora  a  l'hora 

d'expressar  l'emoció  que  senten,  però  els  hi 

costava  més  expressar  el  motiu.  Ja  que  no 

concordaven el motiu amb l'emoció. 

Sessió 4: El rellotge de les emocions. (Dilluns 2 de maig. D'11 a 12h.)

Aquesta sessió també va anar molt bé. Els nens i nenes varen gaudir fent role playing, 

encara que mentre uns ho feien i els altres se'ls miraven, s'avorrien i no paraven atenció. 

En aquesta sessió ha faltat alguna activitat més moguda, ja que de nou es varen passar tota 

l'estona asseguts. En l'activitat inicial, el vocabulari emocional ha millorat molt i pel que fa 

als  motius,  estan  força  bé,  encara  que alguns diuen motius  que s'allunyen molt  en el 

temps. No vaig fer reflexió final degut a que ja portaven molta estona asseguts. 
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Sessió 5: La vareta màgica. (Dijous 5 de maig. D'11 a 12h.)

Els nens i nenes, cada vegada es posaven més contents quan venia el Verd (titella-guia), i a 

vegades quan sabien que vindria a la seva aula, em pregunten si el portaria. Pel que fa a la 

cinquena sessió, va anar molt bé, els nens van passar-s'ho genial imitant als personatges. 

Varen encertar totes les emocions que 

expressaven els personatges. En algun 

moment  mentre  imitaven  lliurement 

per l'aula s'esveraven una mica i em va 

costar  reconduir  l'activitat.  Tant  en 

l'activitat  inicial  com  en  la  reflexió 

final, em vaig adonar que cada vegada 

milloren més en l'expressió de l'emoció 

i també amb la coherència del motiu. 

Sessió 6: Vols cantar amb mi? (Dijous 12 de maig. D'11 a 12h.)

Aquesta sessió, la vaig aprofitar per fer amb la resta de classes de P4 i P5 en les que entro 

com a mestra de música i varen anar genial. 

Al tractar-se d'una activitat més moguda els nens van gaudir molt, però també es varen 

esverar força. Costa molt calmar-los quan s'esveren. Es varen aprendre la cançó de seguida 

i en quan va arribar la tutora li van voler cantar. En l'activitat inicial les respostes dels nens 

varen seguir la línia de la sessió anterior: força coherents. 

Sessió 7: Ens relaxem! (Dilluns 16 de maig. D'11 a 12h.)

En aquesta sessió em va faltar una mica més d'explicació de perquè és important relaxar-

se,  però  tot  i  això  ho van experimentat 

molt  bé.  Hi  havia  algun  nen  que 

s'esverava i jugava en comptes de fer el 

que tocava, però la majoria ho va fer molt 

bé.  Em  va  sorprendre  que  durant  la 

visualització  varen  estar  força  atents, 
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inclús algun nen/a es  movia amb els  ulls  tancats  imitant el  que jo  anava dient.  Cada 

vegada tenen més vocabulari emocional, és al·lucinant com aprenen tan ràpid. 

Sessió 8: Què puc fer quan...? (Dijous 19 de maig. D'11 a 12h.)

En aquesta sessió, també em va faltar temps per realitzar tot el que tenia pensat, però, tot i 

això  va anar  molt  bé.  Els  nens  i  nenes  gaudien  fent  role  playing i  aportant  possibles 

solucions  a  les  situacions  que jo  els  hi  plantejava.  Pel  que  fa  l'activitat  inicial,  havien 

millorat  molt  en  la  coherència  entre  emoció  i  motiu,  però  encara  algun  nen  justifica 

l'emoció amb algun fet que va passar fa temps. 

Sessió 9:  M'agrada relaxar-me! (Dilluns 23 de maig. D'11 a 12h.)

En aquesta sessió em vaig angoixar una mica, degut a que els nens/es s'esveraven molt 

fàcilment i els havia d'estar avisant constantment. Tot i això, les tècniques de relaxació que 

els vaig ensenyar aquell dia varen anar genial, varen experimentar que s'està millor relaxat 

que amb els músculs tensos. I amb això ja vaig estar contenta. Pel que fa al vocabulari 

emocional  que varen expressar en l'activitat  inicial,  la  majoria ho va fer perfecte,  però 

encara hi havia algun nen al que l'havia d'ajudar a expressar el que sentia. 

Sessió 10: Compartim carícies i massatges! (Dijous 26 de maig. D'11 a 12h.)

Aquesta sessió va anar molt bé. Gaudeixo tant de les activitat més pràctiques i vivencials 

com de les de reflexió. Varen fer-se els massatges i les carícies molt bé. Encara que quan els 

vaig dir que ho fessin per parelles, i que les triessin ells mateixos, es varen dispersar una 

mica. Però la valoració de la sessió va ser molt positiva.
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Sessió 11: Com es sent el titella? (Dilluns 30 de maig. D'11 a 12h.)

Aquesta sessió, va ser una de les que més vaig gaudir al llarg de l'aplicació del programa. 

En l'activitat inicial, vaig improvisar una variant, en la que havien de dir el motiu de com 

se  sentien  i  la  resta  de  companys 

havien d'esbrinar l'emoció. Hi va anar 

genial, la novetat els va motivar molt. 

També el material utilitzat en aquella 

sessió  era  molt  adequat  i  motivant 

pels nens. Varen expressar situacions 

viscudes per ells mateixos i les varen 

relacionar  amb  l'emoció  que  varen 

sentir. Va ser una sessió molt maca.

Sessió 12: Els racons de les emocions. (Dilluns 6 de juny. D'11 a 12h.)

L'objectiu d'aquesta  sessió  era  que gaudissin  jugant  amb els  materials  utilitzats  en les 

diferents sessions. I així va ser. Em vaig quedar parada quan veia que recordaven moltes 

coses que havíem treballat fa unes setmanes. Va ser una sessió molt maca. Al final el Verd 

(titella-guia) es va acomiadar explicant que se'n anava a una altra escola a ensenyar coses 

de les emocions a uns altres nens/es. I ho varen entendre molt bé. Es van acomiadar del 

titella abraçant-lo i petonejant-lo. 

49



Sessió 13: Què hem après? (Dijous 9 de juny. D'11 a 12h.)

Aquesta sessió, la vaig improvisar quan vaig acabar l'aplicació del programa, ja que volia 

constatar millor el que havien après a nivell de continguts. Així que els hi vaig dir que en 

Verd (titella-guia) m'havia enviat uns dossiers amb activitats perquè les fessin. La veritat 

que les varen realitzar molt bé. 

(Al punt 7.2. de l'annex s'especifiquen molt més les meves valoracions i observacions personals de  

les sessions. Així com al cd annex es poden observar les fotografies i vídeos realitzats durant les  

sessions.) 

Un cop acabada l'aplicació del programa dels nens serà el moment d'analitzar els resultats 

mitjançant les estratègies d'avaluació que s'expressen a continuació. 

3.8. Estratègies d'avaluació
Les estratègies d'avaluació que es duran a terme en aquest projecte serà principalment 

l'observació directa dels nens i nenes durant les sessions, en format de preguntes a mi 

mateixa que respondré al final de cada sessió. 

També comptaré amb algunes  gravacions i fotografies de les sessions (en els casos que 

sigui  possible)  i  amb les  produccions  orals  i  gràfiques  (dibuixos...)  dels  nens  i  nenes 

realitzades durant les sessions.  

A cada sessió començaré amb l'activitat com em sento?, per que prenguin consciència de 

com estan en aquell moment, així com per poder veure l'evolució dels nens i nenes al llarg 

del procés. I acabaré amb una reflexió final per el mateix motiu.

A l'última sessió els hi  passaré un petit  dossier d'avaluació amb activitats senzilles per 

tenir material per acabar de comprovar l'aprenentatge dels nens i nenes. I també els hi 

preguntaré la seva opinió sobre les sessions. 

I  per  últim,  m'entrevistaré de  nou amb la  tutora  dels  nens  i  nenes  per  saber  la  seva 

valoració del projecte realitzat i amb la cap d'estudis per saber la seva valoració, l'impacte 

que el procés i l'educació emocional, com a escola ha tingut i si hi haurà possibilitat de 

tenir continuïtat.
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L'avaluació del projecte es divideix en 3 etapes diferents. La primera, anomenada inicial, 

abans de que comenci l'aplicació del programa amb els nens/es. Entrevistant-me amb la 

tutora,  la  mestra  de  psicomotricitat  i  anglès,  la  mestra  d'educació  especial  de  l'etapa 

d'infantil i la cap de projectes i observant als nens i nenes. El que em servirà també per la 

identificació de les necessitats. La segona etapa, és la del procés, i ho faré mitjançant tot el 

que he comentat en l'anterior paràgraf (dibuixos dels nens, observació directa, gravacions, 

etc.)  I  per  últim,  l'avaluació  final,  on valoraré  els  objectius  assolits  pels  nens  i  nenes, 

m'entrevistaré de nou amb la tutora i amb la cap de projectes i comptaré amb els dossiers 

d'avaluació de la sessió 13 del programa.  
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4. AVALUACIÓ DEL 

PROGRAMA
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En  general  la  meva  valoració  del  projecte  és  positiva.  He  après  moltes  coses  jo  i  els 

nens/es també i a més, crec que tindrà una certa influència a l'escola. 

Pel que fa a l'avaluació inicial:

Els nens:  al  ser  la  mestra  de música d'aquest  nens i  nenes,  ja  coneixia força  les  seves 

característiques, per tant em va resultar més fàcil redactar les seves característiques, però 

també vaig estar-los observant varies sessions amb més atenció, per tal d'identificar millor 

les  seves  necessitats  emocionals.  També  em  vaig  entrevistar  amb  els  mestres/as,  que 

interaccionaven amb ells en el dia a dia, per adquirir més informació dels nens/es. 

Realment mai havien treballat res en relació a les emocions, excepte alguna fitxa o alguna 

sessió puntual a P3. Per tant, era evident que necessitaven educació emocional. A més, en 

l'etapa evolutiva en la que es troben, senten diferents tipus d'emocions intensament i són 

molt impulsius. Mai ningú els ha ensenyat a regular la seva impulsivitat ni a entendre 

perquè de vegades se senten d'una manera o d'una altre. 

A més, eren nens molt inquiets,  no sabien controlar el  seu nerviosisme, ni disposaven 

d'eines per relaxar-se. També els hi costava acceptar les actituds dels seus companys, pot 

ser perquè no entenien els motius que podrien tenir per comportar-se d'una manera o 

d'una altre, i això generava conflictes i baralles sovint entre ells. 

En les primeres sessions, els hi costava posar nom a l'emoció que estaven sentint, deien 

que es sentien bé o malament. Així com, també els hi costava, potser encara més, explicar 

el motiu que els feia sentir-se així. En ocasions l'emoció no era coherent amb el motiu o el 

motiu havia passat feia molt de temps.  (A l'apartat 7.2. de l'annex explico de manera més  

amplia, els resultats de les sessions realitzades)

L'escola:  em vaig entrevistar amb la cap de projectes de l'escola, per tal d'esbrinar quina 

relació  tenia  el  centre  amb  l'educació  emocional.  I  vaig  descobrir  que  estaven  molt 

interessats,  doncs,  la   majoria  de  mestres  havien  fet  una  formació  de  30  hores  sobre 

educació emocional amb la Meritxell Obiols. Però les mestres de l'etapa d'infantil només 

varen fer 15 hores. En totes les etapes, excepte en infantil, ja s'aplicaven des de feia un 

parell d'anys algunes activitats relacionades amb l'educació emocional. Però, al meu parer 
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eren insuficients, ja que tan sols es duien a terme en algunes tutories. A més, el fet que a 

l'etapa d'infantil no es realitzes res, per falta de formació de les tutores, deixava molt que 

desitjar d'un bon treball d'educació emocional com a escola. 

Però,  sobretot  la  cap  de projectes,  estava força  interessada  amb el  tema,  només  els  hi 

faltava passar de l'interès a la implicació. (Més informació a l'apartat 3.1.4. Educació emocional  

a l'escola).

Jo: per la meva part, feia ja uns mesos, des de principis d'octubre, que estava realitzant el 

màster en educació emocional  i benestar, però encara em sentia força perduda en relació 

als conceptes. Tenia clar que l'educació emocional era fonamental treballar-la amb els nens 

i nenes, i sobretot amb els més petits. Però em faltava formació i pràctica per tal de sentir-

me segura davant al projecte que havia de realitzar. El meu interès en el món emocional 

dels infants, va fer que mai faltessin les ganes d'aprendre i treballar l'educació emocional 

amb aquell grup. Volia tenir arguments i constatacions experimentades per mi mateixa, 

que defensessin la meva creença, de que l'educació emocional hauria de ser bàsica en totes 

les escoles del món. 

Durant les primeres sessions, em va faltar organització. Doncs, no em donava temps a fer 

totes les activitats que tenia pensades. I en ocasions durant la sessió m'angoixava quan els 

nens s'esveraven. (A l'apartat 7.2. de l'annex explico de manera més amplia, com em vaig anar  

sentint durant les sessions realitzades).

Pel que fa a l'avaluació del procés:

Els nens: a estat realment al·lucinant viure sessió a sessió l'evolució dels nens i nenes. Ja a 

la  segona sessió  la  majoria  de  nens  i  nenes  havien deixat  de  dir  que  es  sentien  bé  o 

malament i en comptes d'això deien l'emoció que sentien. De seguida es van motivar amb 

el projecte, li varen agafar molt afecte al titella-guia, i a l'inici de cada sessió es mostraven 

entusiasmats  i  disposats  a  que  els  i  expliqués  el  que  faríem.  Va  haver-hi  un  nen  en 

particular, que em va cridar molt l'atenció en aquest sentit, en David. És tractava d'un nen 

molt desconnectat amb les activitats de l'aula, es mostrava totalment desmotivat, però en 

les sessions del programa mostrava més interès que els altres i vaig notar com connectava 
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amb les activitats que realitzàvem. 

També m'alegrava comprovar com s'anaven complint els objectius que m'havia plantejat 

per a cada sessió. 

Realment, durant el procés, ja es podia anar apreciant l'aprenentatge enorme que estaven 

fent aquests nens. (A l'apartat 7.2. de l'annex explico de manera més amplia, els resultats de les  

sessions realitzades)

L'escola:  com a escola no van haver-hi canvis mentre jo posava en practica el programa. 

Però per part de les tutores de la resta de classes de P4, el seu interès anava augmentat dia 

a dia. Em comentaven sovint, que els hi agradava molt el material que feia servir per les 

sessions, inclús feien broma dient que anés també a les seves aules a fer aquestes activitats. 

De fet alguna mestra em va demanar algun material, per posar en practica amb els seu 

grup i em va dir que li va encantar fer-ho i que havia anat molt bé. 

Està clar que la posada en pràctica  del  meu programa estava tenint  impacte entre les 

mestres, que realment són les que més poden apreciar la necessitat de treballar l'educació 

emocional amb els nens i nenes.  

Jo: la meva motivació amb el programa anava variant, tenia por de no estar fent-ho bé i 

continuava angoixant-me força quan s'esveraven els nens/es, però hi havia d'altres dies 

que sortia de la sessió encantada amb els nens i segura d'estar fent el que havia de fer. 

M'anava adonant de seguida del que funcionava i del que no. Com en el cas de l'emoció de 

l'enveja, que vaig descobrir que era massa complexa per treballar-la amb nens d'aquestes 

edats.  També  pecava  de  voler  tenir-los  massa  estona  asseguts,  hauria  d'haver  anat 

combinant estones més calmades, asseguts,  i  d'altres més mogudes.  Però, pensava que 

estava molt bé adonar-me d'aquestes coses, ja que això és el que em va fer aprendre més. 

Però també hi varen haver activitats molt encertades, com en la sessió 9: m'agrada relaxar-

me!, quan vaig fer les tècniques de relaxació de  Koeppen (1974) o la visualització guiada, 

on  els  nens  varen  gaudir,  aprendre  i  motivar-se  d'una  manera  increïble.  I  en  aquests 

moments em sentia vàlida i feliç. 
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Pel que fa a l'avaluació final:

Els nens: definitivament, els nens/es han complert tots els objectius que m'havia proposat. 

Sobretot,  els  que  fan  referència  a  la  consciència  emocional.  En  les  últimes  sessions 

mostraven ja, un nivell de coherència envers l'emoció que sentien i el perquè la sentien 

molt bo. Expressaven i reconeixien emocions ràpidament. Però, pel que fa als objectius 

relacionats amb la regulació emocional, potser no s'acabessin de complir com jo m'havia 

imaginat, si que sabien trobar solucions adequades a les situacions que jo els hi plantejava 

i entenien que s'està millor relaxat que no pas tens o enfadat, però a l'hora de portar-ho a 

la pràctica en la seva rutina, els hi costava força. Però tot i així, els objectius plantejats si 

que s'han complert. 

El dossier que els hi vaig passar a la sessió 13: què hem après? em va servir per acabar de 

constatar l'aprenentatge adquirit pels nens/es.  (A l'apartat 7.2. de l'annex explico de manera  

més amplia, els resultats del dossier d'avaluació).

L'escola: està clar que l'impacte del meu programa a l'escola ha estat enorme. De fet, l'any 

que ve es duran a terme als cursos de P3, P4 i P5, moltes de les meves sessions i activitats.

La cap de projectes i la representant de l'equip de Pastoral de l'etapa d'infantil es varen 

reunir amb mi el 17 de juny, amb l'objectiu que els hi expliques el meu programa. I així va 

ser, els hi vaig explicar totes les activitats, el que m'havia funcionat i el que no, així com tot 

el material que havia utilitzat. El motiu de tant interès pel meu projecte, el vaig descobrir 

de seguida: necessitaven implementar activitats d'educació emocional a l'etapa d'infantil 

de cara al curs vinent, per ordres d'Escola Pia de Catalunya i no tenien ni idea de com fer-

ho, perquè com  ja he comentat abans, les mestres no estaven formades en el tema. 

Però,  encara  vaig  al·lucinar  més  quan al  cap  d'uns  dies  (el  23  de  juny)  vaig  fer  una 

exposició del meu projecte, en una sala i amb una pantalla, a totes les tutores d'infantil (12 

mestres en total). Desprès de la meva exposició varen triar unes quantes activitats i varen 

acordar  que  al  setembre,  abans  de  que  comences  el  curs,  es  reunirien  per  acabar  de 

preparar materials i adaptar-les a P3 i a P5. Jo el hi vaig passar en un cd tot el meu treball i 

el material necessari per dur-lo a terme. Aquest any no continuo treballant a l'escola i no 

podré veure com els hi va, però d'entrada penso que el fet que les mestres no estiguin 
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formades dificultarà l'èxit dels objectius que es plantegin. 

Jo: he après molt amb la posada en pràctica del projecte. He descobert de quina manera es 

poden treballar les emocions amb els nens d'aquestes edats, el que funciona i el que no. He 

aconseguit complir els objectius que m'havia proposat. I també, que aquest treball tingui, 

en certa manera, una continuïtat a l'escola, i no es quedi tan sols, en unes pràctiques d'un 

màster. I he pogut complir el meu objectiu personal: constatar que és pot i que és necessari 

treballar l'educació emocional amb els nens i nenes d'aquesta etapa. 
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5. CONCLUSIONS
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La realització d'aquest treball, tant pel que fa a la part pràctica com a la teòrica, ha estat un 

gran aprenentatge per  mi.  He pogut  complir  el  meu objectiu d'aprenentatge personal: 

comprovar que l'educació emocional es pot i és necessària, treballar-la amb nens i nenes de 

l'etapa d'educació infantil. 

En relació a la part teòrica, gràcies a la investigació que he realitzat dels antecedents de 

l'educació emocional, he descobert que és el que ha fet que actualment,  ens trobem en 

aquest  punt  força  avançat  d'interès  i  dedicació,  per  part  de  diverses  institucions  i 

professionals en relació a tot allò que envolta les emocions. Així com, també aquesta part, 

m'ha ajudat a veure perquè és tan necessària l'educació emocional amb els infants, degut a 

les seves característiques de desenvolupament. 

Però, el que més m'ha fet aprendre, ha estat la part pràctica, sobretot en aquells moments, 

que m'adonava que no estava enfocant bé les activitats amb els nens, i havia d'improvisar 

canvis, o quan no organitzava bé les sessions i no em donava temps a desenvolupar totes 

les activitats amb els nens/es, ja ho diuen que “dels errors s'aprèn!” I clar, evidentment, les 

coses  que  m'anaven  sortint  bé  també  m'han  ajudat  a  constatar  el  meu  objectiu 

d'aprenentatge. Sobretot quan veia dia a dia l'evolució que anaven fent els nens i nenes en 

relació a l'augment del seu vocabulari emocional, a l'expressió i identificació d'emocions o 

a la resolució positiva dels conflictes que jo els hi plantejava. 

Penso que he complert tots els objectius que em proposava en l'aplicació del projecte: els 

nens han adquirit vocabulari emocional, saben expressar i identificar les pròpies emocions 

i les dels altres, han descobert que la relaxació els fa sentir bé, han experimentat diverses 

estratègies de regulació emocional, són capaços de resoldre situacions fictícies de manera 

positiva i s'han sentit estimats i cuidats per altres persones. Tot i que, ara estaria bé que 

tots aquests aprenentatges els poguessin aplicar en el seu dia a dia. Pot ser, si seguissin 

fent activitats d'educació emocional al llarg de la seva etapa escolar, i no es quedes tan sols 

en uns aprenentatges que varen fer ocasionalment, podrien arribar a ser adults competents 

emocionalment i en conseqüència persones felices. 
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Pel que fa als punts febles del meu treball,  consider-ho que no hauria d'haver treballat 

tantes emocions, i sobretot algunes que eren massa complexes perquè les entenguessin, 

com ha estat el cas de l'enveja. Jo la vaig triar per treballar-la, perquè consider-ho que en 

aquesta etapa, la senten molt sovint, ja que encara són molt egocèntrics i  tenen enveja 

d'alguns companys, dels germans petits, i que això és el que provoca tantes baralles entre 

ells en aquesta etapa de la vida. Però, si tornes a plantejar les activitats, no l'escolliria. 

Un altre punt feble ha estat la quantitat d'activitats de reflexió asseguts que he realitzat 

amb ells. Amb 4 anys la seva capacitat de concentració encara és curta, i jo pretenia que 

estiguessin atents, escoltant aclariments meus o explicacions dels companys, massa estona 

seguida. Hauria d'haver intercalat activitats de reflexió amb activitats més vivencials de 

manera  sistemàtica.  Aquest  error,  el  que  provocava  era  que els  nens  i  nenes,  avorrits 

d'estar asseguts, desconnectessin de l'activitat i jo m'angoixés i enfadés. 

També, vaig cometre el mateix error en les primeres sessions: voler fer masses activitats en 

poc temps, el que em feia frustrar-me i sobrecarregava els nens. Però poc a poc ho vaig 

anar corregint, prescindint d'algunes activitats i escorçant d'altres.

Durant la realització de la part pràctica, em vaig trobar alguns obstacles, que em varen 

impedir dur a terme les activitats de la manera que jo volia. Com en el cas de l'espai. Totes 

les activitats les vaig haver de realitzar a l'aula dels nens, degut a que o bé l'escola no 

disposava  d'espais  idonis  o  estaven  ocupats  en  el  moment  que  jo  els  necessitava.  I 

sobretot, en les activitats de relaxació, m'hagués agradat comptar amb matalassets i un 

espai més ampli i acollidor. També, el fet que a l'aula no hi hagués un mirall ampli, on un 

grup de nens nombrós pogués practicar les expressions de diferents emocions. Però en 

general,  vaig  disposar  de  força  llibertat  a  l'hora  de  realitzar  les  activitats  que  jo  creia 

adients. 

Si el meu projecte el tornès a dur a terme, a part d'ampliar les sessions i treballar més a 

fons les competències que vaig triar, corregiria els errors, que he comentat en els paràgrafs 

anteriors. 

Pel  que  fa  als  punts  forts,  vull  destacar  la  sessió  9:  m'agrada  relaxar-me!,  quan 
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experimentaven les  tècniques  de  relaxació  de  Koeppen,  (1974),  ja  que  els  nens  varen 

entendre  d'una  manera  motivant  i  divertida,  que  s'està  millor  relaxat  que  tens.  Com 

també,  destacar  la  visualització  guiada de  Garth,  (2011)  practicada en la sessió  7:  Ens 

relaxem!. On vaig descobrir la facilitat que tenen els nens i nenes per experimentar aquest 

tipus de meditació, que afavoreix molt el benestar personal. 

Un altre punt fort, va ser comptar amb el titella, per guiar les sessions. Això va connectar i 

motivar molt als nens amb les activitats. I per últim, comentar la sessió 12: els racons de les  

emocions. Perquè va ser una estona de joc lliure, on jo només observava als nens/es i veia 

com  experimentaven  amb  tots  els  materials  i  recordaven  cadascuna  de  les  sessions 

realitzades. Ells varen gaudir molt podent remenar tots els materials i jo veient-los jugar 

de manera simbòlica, imitant diverses situacions de les sessions. 

Com a reflexió personal de les vivències que m'ha anat aportant la creació d'aquest treball. 

Puc dir que estic satisfeta de la feina feta. Sobretot si penso, en tot l'aprenentatge que han 

fet els nens i la repercussió que ha tingut el meu treball en l'escola. El fet que l'any que ve 

es duguin a terme moltes de les activitats que he plantejat, em fa enorgullir-me de la feina 

feta, encara que no m'agrada que les tutores que duran a terme les meves activitats, no 

estan prou formades i això farà  perillar l'èxit dels objectius de les activitats. 

Pel que fa a les persones que m'han assessorat al llarg del projecte, n'estic molt contenta. 

Les reunions amb l'Èlia -la tutora del meu treball- han estat les necessàries i m'han resolt 

molts dubtes, així com en moments que necessitava el seu consell, la trobava a l'altre costat 

del  telèfon, mostrant-me el  seu recolzament i  guiant-me en els  moments d'inseguretat. 

Així  com,  també els  mestres  responsables  del  màster,  en Rafael  i  la  Núria,  han sabut 

explicar molt bé l'objectiu del treball i m'han donat la llibertat suficient per fer el que més 

m'agradava. No puc oblidar a tots els professionals que han anat passant per les diverses 

sessions del màster, aportant el seu granet de sorra en la realització d'aquest treball.

En definitiva, estic molt orgullosa i satisfeta de la feina feta i de tots els professionals que 

han estat aprop meu i  m'han ajudat a plasmar les meves il·lusions i aprenentatges,  en 

aquest treball. 

9 de setembre de 2011, Cristina Ruiz. 
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7.1. Entrevistes inicials

7.1.1. Amb la tutora.
Vam començar parlant dels nens i nenes que més li preocupaven. Aquests nens són:

Aleix B: a P3 es va treballar molt conjuntament amb la família els límits i la relació dels 

pares amb el nen. A l'aula es mostrava absent, es quedava mirant per la finestra tot sol 

molta estona, no tenia interès per relacionar-se amb els nens i nenes i no acatava les ordres 

de cap tipus. Actualment ha millorat molt la relació amb els companys, està més centrat i 

situat a l'aula, encara que es mostra molt infantil i empipador. Davant les ordres funciona 

millor  amb  paciència  i  fent-ho  de  manera  suau.  Amb  la  Rut  (educadora  especial)  hi 

treballa en petit grup.

David:  té  problemes  de  visió  (estrabisme divergent)  i  sembla  tenir  dèficit  auditiu  per 

problemes de mucositat (va ser la tutora la que va demanar als pares que li  fessin les 

probes auditives quan estava a P3). A la tutora li preocupa ja des de P3, ja que sembla que 

està molt desconnectat, li costa situar-se a l'aula i es desorienta fàcilment .

Martí: és un nen que es mostra molt infantil però és molt llest i en ocasions sembla avorrir-

se a l'aula. A P3 li van passar probes d'altes capacitats i els resultats van confirmar-ho. El 

treball  amb la família ha estat principalment relaxar-los, ja que estaven molt angoixats 

amb el nen. El Martí es fa la pipa sovint com a mètode propi d'autorelaxament.

Marc:  és  un  nen  molt  xerraire,  no  calla!  Sempre  vol  ser  el  centre  d'atenció  i  arriba  a 

“boicotejar” les classes cridant l'atenció dels nens i la tutora. Se l'ha de tallar ràpid. 

Ferran: li preocupava molt a P3, però sembla que ara està millor. És un nen molt seriós, 

tímid i amb dificultats per relacionar-se amb els iguals. La Margarida diu que a P3 estava 

com molt despenjat i com si sempre tingués el cap en altres coses . Actualment és relaciona 

millor, sobretot amb els nens més tranquils.

Després de parlar dels nens i nenes que més li preocupaven, vam parlar del grup-classe en 

general. Els seus comentaris són que es tracta d'un grup molt cohesionat, amb els seus 

grupets (els més moguts junts, els més tranquils junts, els més petits junts...). En general 

són  inquiets,  moguts  i  xerraires.  Se'ls  ha  de  reglar  molt,  perquè  sinó  es  descontrolen 

fàcilment. Costa una mica que escoltin i estiguin quiets. Es mostren molt autònoms, inclús 
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massa. Diu la Margarida: “si algun dia es quedessin sols sense cap adult,  sobreviurien 

perfectament!”.   Els  hi  agrada  molt  fer  coses  noves  i  diferents  i  en  general  són  força 

espavilats i llestos; porten un bon nivell d'aprenentatge. 

Pel que fa al clima d'aula la Margarida considera que estan feliços a l'aula, es respecten 

força, s'entenen bé entre ells  i els hi encanta participar en les activitats que es fan. 

També comenta la tutora que després de les parades per vacances venen molt esverats i 

quasi a de començar de 0 a treballar el tema de les actituds a l'aula. 

Tot seguit li he preguntat pel que ella en sap d'Educació Emocional i m'ha explicat que a 

nivell de formació ha fet molt poc (15 hores a l'escola amb la Meritxell Obiols) però que 

utilitza el sentit comú i la lògica a l'aula en aquest aspecte i que dóna molts espais a l'aula 

diàriament, per parlar amb els nens i nenes de com s'han sentit. 

Finalment hem comentat quines creia ella que eren les necessitats a nivell emocional que 

trobava  amb  els  nens  i  nenes  i  ha  insistit  sobretot  en  la  relaxació  i  en  la  expressió 

d'emocions negatives, ja que hi ha molts nens i nenes a l'aula que tenen pares separats o 

s'estan separant o que tenen germans petits o germans en camí i els hi costa treure el que 

aquestes situacions els hi fan sentir. 

7.1.2. Amb la mestra d'educació especial de l'etapa d'infantil.

Amb la Rut  ens hem trobat mitja horeta a l'aula de professors.

Em comenta que a P3 es van dedicar moltes hores a treballar pautes amb les famílies i a 

l'aula amb els nens. I que el treball s'ha notat molt, ja que aquest curs el grup-classe ha 

millorat molt i estan molt bé. 

M'ha explicat quins són els nens i nenes que ella, 1 hora i mitja setmanal distribuïda en 45 

minuts els dijous (11.45-12.30) i 45 minuts el divendres (9-9,45), s'enduu fora de l'aula per 

treballar diferents aspectes en petit grup. 

Aquests nens i nenes són:

David: comenta d'ell que és un nen impulsiu, que mentalment no s'organitza. Que no es 

mostra gens empàtic. I m'explica una anècdota: “l'altre dia jugant en unes escales al pati, 
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va saltar sense parar-se a pensar que al final de l'esglaó hi havia la paret! I va xocar de cara 

amb ella fent-se una esgarrapada.” També em comenta que els pares semblen ser molt 

desorganitzats també.

Aleix B: treballen sobretot la manca d'atenció, ja que en petit grup segueix bé els límits i les 

ordres, que és el que més preocupa a la tutora.

Aleix M: treballen també l'atenció a l'aula, ja que es descontrola fàcilment en gran grup.

Amb la Carla han començat a treballar-hi ara perquè els hi crida l'atenció la cara trista que 

mostra sempre. 

La Rut considera que a nivell d'educació emocional seria interessant treballar amb aquests 

nens la consciència emocional, per poder expressar els seus sentiments i emocions. També 

l' empatia i la relaxació. 

7.1.3. Amb la mestra d'angles i psicomotricitat.

Amb la Mercè no hem pogut trobar un espai per parlar, així que hem decidit fer-ho via 

email. Jo li he enviat unes preguntes i ella les ha respost. Aquí estan les preguntes i les 

respostes:

1. Els hi fas psicomotricitat i anglès oi? Quines hores? A quines aules?

Si, els faig 45 minuts setmanals d'anglès a tota la classe junta i 45 minuts de psicomotricitat 

en dos torns (dividim la classe en dos grups). Anglès ho fem a l'aula on estan ells sempre, 

és a dir a la classe dels Pingüins i Psicomotricitat ho fem a la sala de psicomotricitat.

2. Des de quan estàs amb aquests nens?

Si, és el primer any que estic amb ells, jo no faig classes de P3, de moment.

 

3. Com veus el grup en general? (mogut, tranquil, obedients, etc..)

És un grup que treballa diferent a anglès que a psicomotricitat: a anglès necessitem feina i 

saben treballar força bé en silenci relatiu, són moguts en el sentit que hi ha alguns nens/es 

que reclamen més atenció de la  mestra i  necessiten més aprovació,  però també trobes 

nens/es que són bastant autònoms. Els agrada fer jocs de vocabulari i pintar i punxar. Es 
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mostren bastant participatius i no són tranquils però saben treballar bé. A Psicomotricitat 

es mostren més actius però també trobes que les mateixes persones que son autònomes a 

anglès, també ho son a psicomotricitat. Si l'activitat els agrada col·laboren força bé, menys 

algun  nen  que  li  costa  més  perquè  no  escolta.  Al  meu parer  alguns  són  encara  molt 

immadurs, dependents dels pares/mares i no saben recollir, plegar, penjar roba, vestir-se 

sols...

4. Algun nen en especial que vulguis comentar alguna cosa que et cridi l'atenció?

 Tant en el cas de psicomotricitat com d'anglès destacaria: Aleix B. que sembla absent, no 

escolta, immadur, molt depenent, juga amb els altres però ell sembla més petit. La Marta 

és molt, molt immadura, plora quan la renyes, reclama l'atenció de la mare quan plora, 

però a Psicomotricitat és molt més oberta, xerra i t'explica moltes coses, sobretot des que 

vam fer les sessions de disfresses de carnaval on va gaudir com una gínjol i es passejava 

per  davant  meu  amb  diferents  disfresses  i  reclamant  la  meva  atenció...  no  sé  em  va 

sorprendre però he comprovat que treballa millor si la reforces positivament. El Martí és 

un nen que encara fa la "pipa", no sembla escoltar, constantment li has de rectificar que no 

està escoltant, que ara toca recollir, que ara hem de fer una cosa o l'altre i la seva resposta 

és "d'acord!!". També sorprèn perquè a anglès sembla no escoltar però si li preguntes, sap 

respondre correctament, el  que no sap es portar-se bé diria jo, com si ja ho sabés...  i  a 

Psicomotricitat quan necessita ajuda, se t'agafa de les cames, et busca i reclama que el 

miris i si fa bé les coses (inseguretat) I per últim en Ferran és molt solitari i tímid, només 

juga si està el seu amic Enric. 

 

5. Què en saps de l'educació emocional? Has fet alguna formació?

Poca cosa, reconec que hauria de llegir més sobre aquest tema... crec que és la capacitat de 

gestionar les emocions i els sentiments propis i aliens i l'habilitat d'expressar-los de forma 

adequada, i tot això relacionat amb la relació amb els altres i l'acceptació d'un mateix... 

però “vamos”, que no  he fet formació i tinc pendent de llegir-me el llibre un dia d'aquest... 

jejeje!
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6. Es relaxen amb facilitat?

No gaire,  els  faig  alguna postura de ioga molt  senzilla,  postura fetal  mentre escoltem 

música i després estiraments musculars. Ho fan bé durant 5 minuts però relaxats?... no 

gaire!!! els va la marxa més aviat!!

 

7. Quines necessitats a nivell emocional creus que poden tenir aquests nens amb més 

intensitat?  (autoestima,  regulació  de  les  emocions  (sobretot  a  nivell  d'enfadar-se), 

solucionar els conflictes, millors relacions amb companys...)

Autoestima, vull dir que a través de potenciar l'autoestima crec que els podríem potenciar 

l'autonomia de voler fer les coses per ells mateixos.

Regular les emocions per ajudar-los a expressar-se sense dificultats i acceptar-se millor.

Jo no m'he trobat en que tinguin conflictes forts, potser alguna relació més absorbent per 

part de la Marta cap a l'Anna però es va solucionar fa temps (millor pregunta a la Marga). 

En Ferran és molt depenent de l'Enric per jugar a Psicomotricitat però es que és molt, molt 

tímid.

7.2. Observacions i reflexions personals
Sessió 1: com es senten?

Preguntes a mi mateixa

• S'han complert els objectius? 

Penso que per ser la primera vegada que identifiquen i expressen emocions ho han fet 

força bé!

• Hauria modificat alguna cosa? 

Si, la sessió comptava amb massa estona d'activitats asseguts en rotllana i masses fotos de 

diferents expressions emocionals. Per tant, hauria d'haver fet activitat asseguts i després 

de més moviment, així com menys fotos d'expressions emocionals, ja que s'ha fet molt 

llarga l'estona d'anar identificant les emocions que expressaven les fotografies.

He decidit parlar de 9 emocions directament avui i no tinc gaire clar si hagués estat millor 

parlar avui només de les 4 bàsiques i més endavant anar-les introduint totes.  

També penso que potser seria millor seure'ls en mitja lluna i no pas en rotllana, així podem 
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deixar lliure el pas al mural. Tampoc he tingut en compte el fet de separar als nens i nenes 

que es distreuen i molesten entre ells.

• L'he modificat? 

Una mica. Quan he vist que estaven cansats de que el titella els anés ensenyant fotos els hi 

he repartit una foto a cadascú i un per un anaven ensenyant la seva foto i dient quina 

emoció expressava, ha  millorat una mica, però estaven cansats igualment d'estar asseguts. 

El dibuix final que tenia previst realitzar, ja no l'he fet per falta de temps.

• Com m'he sentit realitzant la sessió? 

M'he  angoixat  una  mica  quan  he  vist  que  es  cansaven  d'estar  asseguts  en  rotllana  i 

desconnectaven de l'activitat. Però per la resta molt bé.

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general. 

En l'activitat  com em sento? les respostes dels nens i  nenes han estat  la majoria:  “bé” i 

llavors jo els hi deia: “però content, trist, enfadat.... ?” i llavors deien: “content”. Després 

els hi preguntava perquè, i aquí si que hi havia diversitat de respostes: “perquè tinc moltes 

amigues a la classe”, “perquè me'n vaig a dinar a fora amb els papes”, “perquè m'agrada 

anar amb els avis...”

La Carla ha dit que estava enfadada perquè a vegades alguns nens la molesten. (es veritat 

que es una nena que acostuma a estar seria), i el Ferran ha dit que estava espantat perquè 

el titella li feia por, però en realitat somreia mentre m'ho deia i després li ha fet petons. 

També el Marc m'ha dit que estava enfadat perquè no li agradava el titella, però després 

ha dit  que  era  broma i  ha posat  la  foto  en  la  cara  contenta  (acostuma a  voler  cridar 

l'atenció.).

En general durant la sessió he observat que el David i la Núria estan molt motivats amb el 

titella i el tema de les emocions, han mostrat molta implicació i ganes, en les activitats 

realitzades. 

També haig de tenir en compte que l'Aleix M. sempre diu i fa tot el que fa i diu el Marc, 

potser una solució pot ser procurar que l'Aleix M. contesti abans que el Marc sempre que 

sigui possible.

En les fotografies amb expressions emocionals han dit molt bé les expressions excepte les 
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que eren confoses: enveja, vergonya, enfadat-ràbia... etc. 

Però en general han reaccionat molt bé!

A la reflexió final ja menys nens han dit que se sentien “bé” i deien “content”. Per això 

penso que els objectius s'han complert. 

Sessió 2: la meva cara reflexa...

Preguntes a mi mateixa:

• S'han complert els objectius? 

No  del  tot.  He  volgut  fer  masses  coses  en  poc  temps  (30  minuts),  i  no  he  pogut 

profunditzar en l'activitat, perquè realment es complissin els objectius.

• Hauria modificat alguna cosa? 

Si, hauria d'haver plantejat l'activitat d'una altre manera, ja que no podia estar per tots els 

nens i nenes. Els que feien plastilina, constantment em volien ensenyar les cares que feien, 

i jo no podia estar amb els que es miraven al mirall, per ajudar-los a imitar les cares. 

Per tant, ho hauria d'haver plantejat de tal manera que els que no els hi tocava mirar-se al 

mirall,  poguessin  estar  entretinguts  amb  alguna  altra  activitat,  sense  requerir 

constantment la meva atenció o poder tenir un mirall de mà per cada dos i fer-ho tots a 

l'hora. 

• L'he modificat? 

No, ja estava fent-la i no he vist cap canvi viable en aquell moment.  

• Com m'he sentit realitzant la sessió? 

Doncs no m'he sentit gaire bé, ja que en principi hauria d'haver durat 30 min i s'ha allargat 

1 hora. Tampoc m'ha donat temps a fer la reflexió final, ja que he volgut fer masses coses 

en poc temps. M'he sentit de nou angoixada i una mica desbordada al veure que no podia 

fer tot el que m'havia plantejat, ben fet.

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general. 

En  l'activitat  inicial  com  em sento?,  s'ha  notat  una  adquisició  important  de  vocabulari 

envers la sessió anterior: 

- 2 nens/es tenien por, perquè havien escoltat uns petards al carrer. 

- estimats es sentien 5 nens/es pels companys/es de la classe o pels pares i mares. 
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- sorpresos es sentien 3 nens/es, pel titella.

- enfadat un nen, perquè al pati li havien fet mal.

- la resta de nens/es contents!

En l'activitat la meva cara reflexa..., al mirall ho imitaven prou bé, i amb la plastilina també 

feien prou bé les cares. En els dibuixos de la cara que ells triaven després d'imitar-les, la 

majoria han dibuixat cares contentes i alguns han triat dibuixar cares tristes, enfadades, 

sorpreses, espantades  i estimades. Ho han plasmat molt bé al dibuix.  (a l'apartat 7.7 de  

l'annex es poden apreciar alguns d'aquests dibuixos)

Pel que fa a la cara de l'emoció “estimat” la que tenen com a model a l'aula, té uns cors 

dibuixats al cap, per diferenciar-la de la de content. I aquest és un tema que vull aclarir el 

pròxim dia amb els nens i nenes, ja que els nens/es que l'han dibuixat l'han fet amb cors al 

cap i vull que entenguin que no ens surten cors al cap quan ens sentim estimats.

No he tingut temps de fer la reflexió final, però el titella els hi ha fet una carícia i s'ha 

acomiadat fins al pròxim dia. 

Sessió 3: Expresso emocions amb tot el cos.

Preguntes a mi mateixa

• S'han complert els objectius? 

Penso que sí, ja que ho han fet molt bé! Han expressat molt bé les emocions amb les parts 

del cos indicades.

• Hauria modificat alguna cosa? 

No.

• L'he modificat? 

No ha estat necessari. 

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

M'he sentit molt contenta. Els nens i nenes s'han mostrat molt participatius i contents amb 

l'activitat. 
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• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general. 

Avui  he decidit no realitzar l'activitat inicial com em sento?, perquè disposava només de 30 

minuts i  no volia que em passes com la sessió anterior.  Tot i  que començaven a estar 

acostumats a realitzar-la, els nens i nenes no han demanat per ella.

S'han mostrat motivats i contents amb el ninot que els indicava les parts del cos amb les 

que havien d'expressar emocions. En alguna ocasió he fet protagonista a algun nen que ho 

expressava  molt bé, i sortia davant de tots a ensenyar com ho feia. Això provocava més 

motivació i esforç per part de la resta de nens i nenes i reconeixement positiu al nen o nena 

que ho feia molt bé.

En la  reflexió  final,  hem fet  una rotllana i  el  titella  els  hi  preguntava un per  un com 

s'havien sentit i el vocabulari emocional he notat que ha millorat força. Encara que quan 

els hi pregunto el perquè es senten així, em comenten coses que han passat fa dies.

Sessió 4: El rellotge de les emocions.

Preguntes a mi mateixa

• S'han complert els objectius? 

Si. Es va notant com cada vegada van adquirint més vocabulari emocional. Cada cop tenen 

més capacitat per expressar com es senten i com es poden sentir els altres. 

• Hauria modificat alguna cosa? 

S'han estat força estona amb l'activitat com em sento? I els hi costava estar a la rotllana 

escoltant  als  altres  i  com  que  després  l'activitat  també  s'havien  de  mantenir  asseguts 

mentre per parelles o grups sortien a fer role playing. Potser alguna activitat de moviment 

entre el com em sento i el rellotge de les emocions hagués estat millor.

• L'he modificat? 

Si,  ja  que he decidit  no fer  la  reflexió final  perquè considerava que ja  estaven cansats 

d'estar quiets. Així que el titella els hi ha dit adéu amb una carícia a cadascú i música 

relaxant i ens hem posat a fer música.

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

M'he sentit bé quan m'he adonat que estaven aprenent molt i quan els veia que reien i s'ho 

passaven bé fent role playing, i també una mica angoixada quan m'adonava que estaven 
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cansats d'estar asseguts. 

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general. 

En l'activitat  com em sento?  hi ha hagut molta més varietat d'emocions entre els nens i 

nenes: ràbia, sorpresa i timidesa han anat guanyant protagonisme, encara que continuen 

guanyant l'emoció d'alegria (content) i la de sentir-se estimat.

Durant l'activitat hem parlat del perquè ens sentíem així i els hi he insistit en que ha de ser 

com es senten ara, en aquell precís moment i no situacions que els hi van passar fa dies. 

Per exemple: un nen ha dit que se sentia estimat i quan li he preguntat perquè m'ha dit 

que “aquest matí la mare li havia fet un regal!” o un altre m'ha dit que estava enrabiat 

“perquè a  l'hora  del  pati  la  Berta  no li  passava  la  pilota  com ell  volia”.  Aquestes  no 

s'allunyen en espai de temps i  penso que estan molt bé,  però algun nen/a parlava de 

situacions o be intemporals o be que havien passat fa dies com per exemple un que deia: 

“estic content perquè un dia vaig anar a  Eurodisney” o un altre que deia que se sentia 

estimat “perquè els seus pares l'estimen.” 

En l'activitat del  rellotge de les emocions les respostes a “com es sentiria...” han estat molt 

bones i coherents! Hem reflexionat sobre el fet que podem sentir dos emocions a l'hora. La 

veritat que es nota molt el vocabulari emocional que estan adquirint. En una situació on el 

personatge sentia enveja, els hi ha costat dir aquesta emoció, deien enfadat, trist... però 

quan els hi he recordat jo aquesta, han dit: ah si!

Sessió 5: La vareta màgica!

Preguntes a mi mateixa

• S'han complert els objectius?

Si. Cada vegada expressen amb més coherència com es senten i avui han expressat molt bé 

les emocions que jo els hi anava proposant.  

• Hauria modificat alguna cosa? 

No.

• L'he modificat? 

No.

75



• Com m'he sentit realitzant la sessió?

M'he  sentit  molt  feliç  veient  que  s'ho  passaven  tant  bé.  La  veritat  és  que  gaudeixo 

realitzant activitats d'educació emocional amb els nens i nenes.  

Ells  estan encantats  també,  sempre que entro a l'aula  em pregunten si  vindrà el  Verd 

(titella-guia).  També,  en  algun  moment  s'esveraven  molt  imitant  els  personatges  i  jo 

m'alterava una mica, ja que es tiraven per terra els uns a sobre dels altres i es feien mal.

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general. 

Només arribar a l'aula i posar la música relaxant els nens i nenes ja s'han posat amb el cap 

a la taula, després ha sortit en Verd (titella-guia) i els ha fet una carícia dient-lis bon dia a 

cadascun dels  nens  i  nenes.  A continuació  he penjat  les  imatges extretes  del  llibre de 

Freymann: Vegetal como sientes (2005) i han sabut reconèixer quina emoció expressava cada 

aliment! (alternativa de l'activitat com em sento?)

En l'argument que donaven en l'activitat com em sento? de com se sentien, m'he adonat que 

des del primer dia han aprés molt.

Alguns exemples: 

Marina: “em sento enfadada perquè el David a l'hora del pati s'ha tirat a sobre meu i m'ha 

fet caure i m'he fet un cop al cap!” 

Varis nens i nenes: “Jo estic content perquè m'agrada que vingui a veure'ns en Verd!”.

Cada vegada es centren més en com es senten en aquell precís moment i no parlen de 

coses que els hi van passar fa dies.

 

En  l'activitat  de  la  vareta  màgica  s'ho  han  passat  molt  bé  i  han  expressat  molt  bé  les 

emocions dels diferents personatges que els hi he anat dient, així com han sabut reconèixer 

quines emocions expressaven. 

En algun moment s'han esverat imitant als personatges.

Per  últim  en  la  reflexió  final  en  rotllana  han  expressat  molt  bé  com  s'han  sentit  fent 

aquestes activitats!
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Sessió 6: Vols cantar amb mi?

Preguntes a mi mateixa:

• S'han complert els objectius?

Més o menys, ja que avui els nens i nenes estaven molt esverats. Fa molta calor, i tot i que 

ens em relaxat abans de començar amb l'activitat, ha costat estar tranquils. 

• Hauria modificat alguna cosa? 

Potser, tenint en compte que estaven tant esverats hauria d'haver allargat l'estona de relax 

o haver ballat una mica més lliurement la cançó. 

• L'he modificat? 

No. 

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

Doncs, avui m'he sentit una mica angoixada perquè havia d'estar constantment cridant-lis 

l'atenció als nens i nenes degut a que estaven molt esverats, i això ha fet que ni els nens/es 

gaudissin ni jo tampoc. 

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general.

En l'activitat inicial  com em sento? ha costat que s'escoltessin els uns als altres,  però les 

reflexions que feien de perquè se sentien com se sentien estaven en la línia de l'ultima 

sessió: força coherents. En general ha sortit: content, enfadat, trist i estimat. 

Després els hi he ensenyat la cançó i hem parlat de les diferents situacions que presenta la 

cançó. Donant-nos compte que segons el que fem ens podem sentir d'una manera o d'una 

altre. Després amb el suport visual de les imatges que he preparat de les diferents parts de 

la cançó han sortit  per grups i  quan dèiem allò que es referia a la vinyeta que tenien 

l'havien  d'aixecar.  Ha  estat  divertit,  però  ha  costat  molt  que  escoltessin  i  estiguessin 

tranquils, per tant l'activitat s'ha hagut d'interrompre en varies ocasions per haver d'avisar 

als nens i nenes.
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Sessió 7: Ens relaxem!

Preguntes a mi mateixa:

• S'han complert els objectius?

Penso que si. La veritat que pensava que costaria molt més que estiguessin estirats sense 

fer res, escoltant-me, ja que la majoria són bastant inquiets. Però la part de la visualització 

guiada ha anat molt bé. Alguns nens i nenes movien els braços imaginant el que jo anava 

explicant. Pot ser a faltat una mica més de reflexió de perquè era important relaxar-se.

• Hauria modificat alguna cosa? 

Potser  una  sala  amb  matalassos  i  un  gran  mirall  hagués  estat  genial,  però  l'aula  de 

psicomotricitat (que compleix aquestes característiques) estava ocupada a aquesta hora i 

ho hem fet a la classe movent cadires i taules, i baixant les persianes. 

• L'he modificat? 

No.

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

M'he sentit de diverses maneres durant la sessió. En els moments que s'esveraven com 

quan fèiem les postures de ioga em neguitejava una mica, però durant la visualització o el 

com em sento? i en la reflexió final m'he sentit molt a gust i contenta de poder realitzar 

aquestes activitats amb els nens i nenes. 

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general.

L'activitat inicial:  com em sento? ha anat molt bé.  La majoria han respost: content i a la 

pregunta perquè? feien referència a coses que els hi havien passat al  pati  (que és d'on 

venien en aquell moment). Encara hi ha algun cas que sembla no relacionar gairebé les 

emocions que sent amb un motiu. (Carla, Ian i Martí)

Però també hi ha d'altres que cada vegada ho fan millor! (Núria, Ona, Ferran, Marc...)

En la relaxació he hagut de fer seure a 3 o 4 nens perquè cridaven i es tiraven per terra en 

les postures de “ioga”.  D'altres ho han fet molt bé,  i es notava que es relaxaven de veritat.

En la reflexió final que em fet en acabar la relaxació, els hi preguntava si s'havien imaginat 

l'estrella i com era, i tots m'han respost que s'ho havien imaginat tot. Però no ho crec, ja 
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que a alguns els  veia despistats  mentre fèiem la visualització.  Tot i  que analitzant els 

dibuixos  lliures  que  han  realitzat  al  final  de  la  sessió,  amb  la  única  consigna  que 

dibuixessin el que volguessin relacionat amb la sessió, m'he donat compte que estaven 

més atents del que em pensava. La majoria ha dibuixat l'estrella i l'herba o l'arbre dels 

problemes, també alguns es dibuixaven a ells mateixos estirats fent la relaxació. L'Ariadna 

ha dibuixat l'estrella i les postures de ioga. Hi ha alguns dibuixos que m'han cridat força 

l'atenció, pel fet que demostren que s'han imaginat realment la visualització. L'Ona ha 

dibuixat:  l'herba,  l'estrella  i  l'arbre dels  problemes amb emocions que penjaven d'ell  o 

l'Enric que ha dibuixat l'estrella moltes vegades per reflectir que anava canviant de color 

mentre la imaginava. També algun ha dibuixat coses que no tenen res a veure, com és el 

cas  del  Martí  i  la  Berta  que a  part  que  els  hi  agrada  dibuixar  sempre  el  mateix,  han 

dibuixat naus espacials i robots.

Avui  el  titella-guia  ha  passat  una  mica  a  segon  pla,  ja  que  durant  les  postures  i  la 

visualització ell no ha intervingut gaire. 

Sessió 8: Què puc fer quan...?

Preguntes a mi mateixa:

• S'han complert els objectius?

Penso que en general la majoria de nens ha complert els objectius establerts.

• Hauria modificat alguna cosa? 

No sé si hauria modificat alguna cosa, però si que m'han quedat coses en el tinter per fer. 

No  he  tingut  temps  d'oferir  l'espai  perquè expliquessin  vivències  pròpies  ni  de  fer  la 

reflexió final, però allargar més l'activitat (en cas que hagués estat possible) no hagués 

funcionat, ja que portaven estona asseguts. 

• L'he modificat? 

No.

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

M'he sentit realitzada a l'hora de veure que els nens i nenes s'implicaven amb les histories. 
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• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general.

En l'activitat inicial  com em sento? molts nens i nenes continuen justificant l'emoció que 

senten amb coses que passaran més tard o que ja han passat. Els hi costa estar en l'aquí i 

l'ara. Però de totes maneres ho valoro com a positiu, ja que encara que facin referència a 

vivències  que  ja  han  passat  o  que  passaran,  l'emoció  concorda  perfectament  amb 

l'explicació posterior (excepte algun despistat!)

A continuació a través del titella els hi he explicat que en el seu planeta de les emocions els 

seus amics necessiten la nostra ajuda. Els hi han passat coses que els han fet sentir tristos, 

enfadats, vergonya, por... i no saben com sentir-se contents. 

En rotllana han anat sortint nens i nenes en grupets a fer el role playing de les histories 

que jo els hi explicava, i després jo feia la pregunta: “què pot fer en... per sentir-se millor?” 

la majoria de nens/es que participaven voluntàriament deien coses molt coherents i amb 

sentit,  coses  que jo  mateixa diria  que  podien fer  per  sentir-se  millor.  Tot  i  que  algun 

utilitzava la violència o la mentida com a possible solució. S'han ficat molt en les histories 

que els he explicat, suposo perquè els hi podien ser perfectament familiars.

 

Sessió 9: M'agrada relaxar-me!

Preguntes a mi mateixa:

• S'han complert els objectius?

Si, ja que han realitzat molt bé les tècniques de relaxació i penso que s'han adonat del 

benestar que dóna estar relaxat. 

• Hauria modificat alguna cosa? 

Potser no els hi hauria ensenyat totes les 9 tècniques en la mateixa sessió. Perquè a les dos 

últimes ja es despistaven molt.

• L'he modificat? 

No.

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

Avui m'he donat compte que costa treballar amb 25 nens i nenes, ja sigui les emocions o 

una altra cosa. Avui m'he angoixat una mica en aquest sentit. S'esveren els uns als altres. I 
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els que estan motivats per l'activitat han d'estar aguantant sempre que hagi d'estar cridant 

l'atenció als altres. Els nens que més haig de cridar l'atenció són nens moguts (Marc, Aleix 

B i  Aleix  M),  però just  quan fem les  activitats  és  en tornant del  pati  i  a  més,  poques 

vegades els faig estar asseguts a la cadira, però tot i així, criden l'atenció constantment fent 

malifetes.

La veritat és que em costa gaudir de les sessions per aquest motiu, ja que haig d'estar 

enfadant-me i castigant als nens i nenes i no puc parlar amb ells individualment i fer-los 

reflexionar sobre el seu comportament, ja que hi han 24 més que necessiten la teva atenció. 

Avui estava molt motivada per realitzar les activitats de relaxació amb ells, però a mida 

que passava l'estona m'he desmotivat per aquest motiu.

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general.

En l'activitat inicial com em sento? continuen millorant en la relació de l'emoció que senten i 

el motiu del sentiment. Jo segueixo ajudant a alguns a definir bé la seva emoció i el motiu, 

com és el cas de l'Ian. 

M'he adonat que l'Anna sempre diu que està contenta. I això està molt bé, ja que penso 

que realment és perquè se sent així.

Les tècniques de relaxació han anat molt  bé,  ja  que es  relaxaven quasi sense donar-se 

compte, ja que era com un joc. Ho han fet molt bé i quan els hi preguntava: “com us sentiu 

millor tensant aquesta part del cos o quan la relaxeu?” la resposta era unànime: “ quan la 

relaxem!” 

Sessió 10: Compartim carícies i massatges!

Preguntes a mi mateixa:

• S'han complert els objectius?

Si.  Avui  la  sessió  ha  anat  molt  bé  i  han  pogut  compartir  les  carícies  i  els  massatges 

adequadament.

• Hauria modificat alguna cosa? 

No.  Tot  i  que  hagués  estat  ideal  poder  comptar  amb  una  aula  més  amplia  i  amb 

matalassos. 
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• L'he modificat? 

No. 

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

M'he sentit genial i a més he extret una reflexió personal que considero important.

He estat  reflexionant  sobre  les  dificultats  que  em trobo  sovint  en algunes  sessions  en 

relació al  descontrol  dels  nens i  nenes,  i  crec  que pot  tenir  a  veure,  amb el  que m'ha 

comentat algun cop la tutora dels nens i nenes, que és que a l'hora de treballar a la taula 

estan molt bé, però quan s'han d'aixecar per fer alguna altra activitat s'esveren fàcilment. 

Com que les activitats que jo he plantejat en el projecte no són en la seva gran majoria 

d'estar asseguts a les cadires, pot ser és per aquest motiu que em costa que m'escoltin i 

estiguin tranquils.

Però avui, aquesta activitat de carícies i massatges ha anat molt bé. 

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general.

En l'activitat com em sento? inicial, avui he decidit fer-la asseguts a les cadires i realment ha 

anat molt millor, tot i que, no m'acaba de convèncer pel fet que no es veuen bé les cares 

entre ells i a més, al estar jo dreta, m'he sentit com superior a ells. Avui han respost molt 

bé el perquè se sentien d'una manera o d'una altre.

En l'activitat compartim carícies i massatges, en un principi havia pensat triar jo les parelles 

(perquè no es posessin junts nens i nenes que s'esveren amb facilitat), però he pensat que 

s'havien de fer els massatges (els que volguessin) amb companys/es que es sentissin a 

gust, i així ho he fet. El fet d'experimentar primer amb ells mateixos ha estat molt positiu 

per poder fer-ho bé després am les parelles.

Han estat força tranquils i  han fet molt bé les carícies i massatges a ells mateixos i als 

companys.

Al final de la sessió em reflexionat sobre perquè ens podien servir aquests massatges i 

partint  de  com  ens  em  sentit  fent-ho  (tots  han  dit  que  contents,  alguns  estimats  i  2 

enfadats, ja que s'han quedat sense parella i s'han posat junts, però no s'han entès bé) hem 

descobert que ens serviria per tranquil·litzar-nos quan estiguem nerviosos o per sentir-nos 

bé si sentíem una emoció que no ens agradés, com la ràbia o l'enuig.
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L'aula l'hem deixat una mica en penombra i això ha ajudat a relaxar-se i la música relaxant 

ha estat constant, sonant de fons. 

Sessió 11: Com es sent el titella?

Preguntes a mi mateixa:

• S'han complert els objectius?

Penso que sí, ja que han expressat situacions reals viscudes amb l'emoció que varen sentir.

• Hauria modificat alguna cosa? 

No.

• L'he modificat? 

No. 

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

Avui molt més relaxada que a les altres sessions. M'ha agradat compartir aquests moments 

amb els nens i nenes on explicaven situacions que havien viscut.  

• Valoració de l'activitat com em sento? i de la sessió en general.

En l'activitat com em sento? he improvisat una variació: els nens i nenes havien de pensar 

com se sentien en aquell moment i perquè (motiu), però en comptes d'explicar en veu alta 

als  companys  com  es  sentien,  només  podien  dir  el  perquè  (motiu)  i  depenent  de 

l'explicació els altres havien d'endevinar quina emoció era la que sentia. Per fer aquesta 

activitat he preferit asseure'ls en cadires en rotllana (en comptes del terra), ja que si no 

s'esveren molt. 

Després de realitzar el com em sento?, que ha sortit molt bé (exceptuant als 4 de sempre que 

els hi costa més relacionar l'emoció amb un motiu coherent).

Després he presentat els titelles amb dos cares d'emocions i els nens i nenes han sabut 

identificar les emocions de tots els titelles.

Els titelles eren:

-Pastanaga: contenta- sorpresa

-Marronet: por- vergonya

-Negret: content – ràbia
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-Grogueta: trista- contenta

Els hi he deixat tocar-los una estona. (se'ls han anat passant tots en rotllana), i feia gràcia 

veure  com  quan  se'l  posaven  a  la  mà  deien  coses  relacionades  amb  l'emoció  que 

expressava el titella.  

Tot seguit havien de triar una de les emocions que representava algun d'aquests titelles i 

explicar  una situació  on s'haguessin  sentit  així.  La majoria  ha triat  la  de content  i  els 

motius eren força coherents. Algun a triat la vergonya dient que li fa vergonya quan algú li 

fa petons; algun altre ha triat la sorpresa i explicava la situació de quan es va despertar el 

dia del seu aniversari i tenia un munt de regals per obrir; un nen ha triat l'enfadat i ha 

explicat que un dia l'Aleix el va tirar a terra jugant al pati; i un altre ha triat trist explicant 

que un dia la seva germana no el va deixar dormir en tota la nit. 

M'he adonat que han aprés molt de vocabulari emocional.

Per acabar els hi he recordat que dilluns que ve serà l´última sessió i s'han posat una  mica 

tristos perquè diuen que trobaran a faltar al Verd (titella-guia). 

Sessió 12: El racó de les emocions. 

Preguntes a mi mateixa:

• S'han complert els objectius?

Penso que si, ja que el joc simbòlic que han mostrat amb tot el material era molt real i ric.

• Hauria modificat alguna cosa? 

No. 

• L'he modificat? 

No. 

• Com m'he sentit realitzant la sessió?

M'he sentit molt feliç i satisfeta observant com manipulaven tot el material i adonant-me 

de com recordaven les coses que havíem fet amb aquell material en sessions anteriors.

Al final de la sessió tots m'han ajudat a recollir el material i a posar-lo a la capsa. El titella 

s'ha acomiadat un per un dels nens i nenes, desitjant-lis que fossin molt feliços amb una 

carícia. Els hi he explicat que el titella marxava a una altre escola amb uns altres nens per 

84



poder ensenyar-lis tot el que sap de les emocions i que ells ja han après.

• Valoració de l'activitat inicial com em sento? i de la sessió en general.

Avui ha estat l'última sessió del projecte.  Primer al arribar els nens i nenes ja m'han dit 

que avui era l´últim dia que venia el  Verd (titella-guia) i  hem estat parlant de perquè 

marxava i perquè s'enduia totes les coses que hi havia de les emocions a la classe. Ells 

mateixos deien: “clar si no s'emporta el Verd les coses, no podrà ensenyar les emocions a 

d'altres nens i nenes.” 

Després hem realitzat el com em sento? i avui ha costat que fessin silenci. Els comentaris de 

perquè es sentien com es sentien eren ja molt bons, coherents, relacionats amb el pati, en 

records del cap de setmana “he estat a  Eurodisney  aquest cap de setmana” i del moment 

present “m'agrada que vingui el Verd”. La Carla ha estat la única que ha dit un argument 

de  perquè estava contenta,  que no era  coherent:  “estic  contenta  perquè m'agraden els 

dinosaures” i li he fet que reflexionés i ha dit que “estava contenta perquè al pati s'ho ha 

passat molt bé jugant!”.

Els racons han anat força bé. Els grups els he fet jo, ja que no volia que s'esveressin. El racó 

que més els  hi entusiasmava era el  de la  identificació d'emocions,  perquè hi  havia els 

titelles i el Verd també. 

En els dibuixos de la meva cara reflexa... molts han dibuixat també el cos a sota de la cara, 

sembla que amb la intenció d'expressar l'emoció també amb el cos. La gran majoria s'ha 

dibuixat content, tot i  que no he tingut temps de pregunta'ls-hi un per un i anotar-me 

exactament quina era l'emoció que expressaven en el dibuix.

En els dibuixos què puc fer quan... que no havien realitzat encara però que em semblaven 

adients per aquell racó, tampoc he tingut gaire temps per preguntar-lis que creien ells que 

podrien fer per estar contents.  Només els  hi  he pogut preguntar a uns quants:  que la 

majoria m'han respost: “cantar, ballar i jugar amb els amics” (com diu la cançó) i algú m'ha 

sorprès dient: “regalar una flor”.

No he pogut fer una gran reflexió final (per falta de temps) però el Verd els hi ha fet una 

abraçada i un petó un per un, desitjant-lis que siguin molt feliços. I els hi he regalat una 
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cartolina amb una foto del titella i una altre d'ells on deia: “una abraçada plena d'emocions 

pels pingüins” i l'hem penjada a la classe.

Penso  que  han  aprés  moltes  coses  de  les  emocions,  han  augmentat  el  vocabulari,  la 

identificació i la expressió i potser no tant la regulació emocional.

Sessió 13: Què hem aprés?

Aquesta sessió l'he improvisat, ja que després d'acabar la sessió de l'últim dia tenia la 

sensació que em faltava saber si realment havien après tot el que jo em pensava. Així que 

vaig fer un petit dossier de 5 fulls per cada nen i nena.

Quan vaig arribar a l'aula els hi vaig dir que en Verd (titella) m'havia enviat aquests fulls 

per veure tot el que havien après de les emocions, i que quan ho acabessin li enviaria al 

Verd. 

Aquest dossier consta de 5 fulls. En els 3 primers han de relacionar emocions amb cares 

reals que reflecteixen aquestes emocions (les 9 que hem treballat),  al quart full  hi ha 3 

vinyetes, en la primera es veu un nen i una nena que es dirigeixen a agafar la mateixa nina, 

a la segona s'estan barallant per la nina i la tercera està en blanc i han de dibuixar com 

podria  acabar  la  situació  perquè els  dos  estiguessin  contents.  I  a  la  última havien  de 

dibuixar el que volguessin de tot el projecte.

Resultats dels dossiers:

HOUDA: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que compartint i ha 

dibuixat al Verd, els amics del Verd, la casa del Verd i a mi.

ANDREA: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que cap dels dos jugui 

amb la nina i ha dibuixat el Verd, el seu planeta i a mi.

FERRAN: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que compartint i ha 

dibuixat el Verd i a ell mateix.

ARNAU M: ha relacionat bé les emocions excepte la de sentir-se estimat i la de vergonya, 

ha resolt la situació dient que el nen li deixa la nina a la nena i ha dibuixat: emocions, 

estrelles i el rellotge de les emocions.
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CARLA: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que han trobat dos nines 

i ha dibuixat casa seva i a ella contenta i també es poden apreciar diferents expressions 

d'emocions. 

MARTÍ: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que jugant els dos junts i 

ha dibuixat el Verd i la titella pastanaga. 

NÚRIA: ha relacionat bé les  emocions,  ha resolt  la  situació dient que compartint  i  ha 

dibuixat el Verd i a mi. 

DAVID: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que jugant junts i ha 

dibuixat els massatges i la tècnica de relaxació (exprimim llimones).

ANNA: ha relacionat bé les emocions menys les de trist i enveja, ha resolt la situació dient 

que han trencat la nina i que la comparteixin i ha dibuixat el Verd, flors i a mi. 

ALBA: ha  relacionat  bé  les  emocions,  ha  resolt  la  situació  dient  que  compartint  i  ha 

dibuixat una pilota, una ploma, els titelles amics del Verd i a ella mateixa.

MARINA: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que es queden enfadats 

i ha dibuixat el Verd, la casa del Verd i a mi.

ALEIX M: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que jugant junts i ha 

dibuixat la casa del Verd, el Verd i a ell mateix dos vegades.

ARIADNA: ha relacionat bé les emocions menys les  de content i enrabiat, ha resolt la 

situació dient que jugant junts i ha dibuixat una pilota, plomes i a ella mateixa.

MAX:  ha relacionat  bé  les  emocions,  ha  resolt  la  situació  dient  que  jugant  junts  i  ha 

dibuixat pilotes, plomes i un titella.

XANA: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que la nena li diu al nen 

val, t'ho deixo i ha dibuixat al Verd i a mi.

ADRIANA: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que el papa li compri 

una nina a cadascú i ha dibuixat al Verd i a mi. 

ENRIC: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que un li deixa i d'aquí 

una estona li dóna a l'altre i ha dibuixat el planeta del Verd i el Verd.

MARTA: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que jugant els dos i ha 

dibuixat la nena que volia la nina i el Verd.

UNAI: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que juguen un rato cadascú 
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i ha dibuixat el rellotge de les emocions, el mural, la rotllana, plomes i pilotes.

MARC: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que parlant i ha dibuixat 

al Verd.

ARNAU. V: ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que jugant junts i ha 

dibuixat al Verd i als seus amics.

ONA: ha relacionat bé les emocions excepte la de por i content, ha resolt la situació dient 

que al final la senyoreta els renya i estan enfadats i ha dibuixat al Verd.

BERTA:  ha relacionat molt bé les emocions, ha resolt la situació dient que els 2 estaran 

contents i ha dibuixat plomes, pilotes i el rellotge de les emocions.

ALEIX. B:  ha relacionat bé les emocions, ha resolt la situació dient que hi haguessin 2 

nines i ha dibuixat el Verd.

IAN: no hi era aquest dia i ho va fer un altre dia amb la seva tutora. Ha relacionat bé les 

emocions, ha resolt la situació dient que comparteixen la nina i ha dibuixat l'escola, a ell 

mateix, a la seva germana bessona i a mi. 

7.3. Entrevista  final amb la tutora
En aquesta ocasió no m'he trobat personalment amb la tutora, ja que estem a final de curs i 

no hem trobat cap moment per reunir-nos. Li he passat 3 preguntes per escrit i ella me les 

ha respost també per escrit. 

1. Que t'ha cridat l'atenció del projecte realitzat amb els teus alumnes?

Cada sessió per a ells era una sorpresa. Primer el titella que feia de fil conductor de les 

activitats, els hi va agradar molt i l'esperaven amb il·lusió. Com també buscaven a dins la 

caixa per trobar-lo. 

Varen  jugar  molt  amb les  fotos  que  tenien  d'ells  mateixos  i  les  col·locaven,  en  molts 

moments del dia, en les cares (expressions) que hi havia en el mural. Això va provocar 

moltes converses entre ells. 

Han après a expressar sentiments o estats d'ànim que per si sols no ho haurien expressat. 

En algun d'ells coincideix en com el veu l'adult que hi ha amb ells a l'aula.  

També han après a fer-se massatges i en certs moments ho han fet per pròpia iniciativa. 

Així com també, han après a preocupar-se per un company quan li passa quelcom. També 
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els hi ha agradat molt els titelles de les emocions i n'han parlat molt. 

2. Has vist algun canvi en els alumnes?

Crec que és un tema per anar treballant cada any i els canvis es podran anar notant més 

endavant, quan no siguin tan egocèntrics. Tot i que, ha estat una bona feina per fer amb 

aquests nens i nenes. Tot i això és cert que se'n adonen més quan un company està trist, 

preocupat... i demanen ajuda o bé se'n preocupen més. 

Per acabar, comentar que han acollit les sessions amb moltes ganes i crec que els hi ha estat 

molt positiva l'experiència. 

3.Creus que és necessària l'Educació Emocional amb els nens i nenes?

Crec que és molt important, en aquest món en el qual vivim, on tots anem tant plens de 

tasques per fer, deures, feina... parar-nos a pensar què sentim, necessitem, saber què tenim 

al costat, com ens trobem, tant nosaltres com els que tenim al voltant. Si no ens donem 

aquests petits moments, serà molt difícil créixer com a persona tan a nivell individual com 

a persona que viu dins d'una societat. 

Per poder relacionar-nos bé hem de primer conèixer-nos a nosaltres mateixos i  llavors 

podrem estar bé amb els altres. I per poder expressar allò que sentim.

7.4. Descripció de les sessions. 

Sessió 1: Dilluns 11 abril.  

Títol: Com es senten? 

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats.  

Presentació del titella.

El  titella  serà el  fil  conductor de totes  les  sessions.  Serà qui  ens portarà  en una capsa 

màgica (sempre hi hauran objectes simbòlics referents a les activitats de les sessions), els 

materials necessaris per a cada sessió i també serà qui ens guiarà les activitats.

Tot seguit realitzarem l'activitat: Com em sento?

El titella anirà preguntant un a un com es senten i perquè ens sentim així. Desprès els nens 
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enganxaran en un mural (prèviament confeccionat i penjat a la paret de l'aula) la seva 

fotografia allà on estarà la imatge que representarà la seva emoció. Inicialment hi hauran 4 

emocions:  Alegria, Tristesa, Por i Enuig. I a mida que anem aprenent altres emocions, 

s'afegiran al mural, com per exemple: sentir-se estimat, vergonya, ràbia, enveja...

A continuació farem l'activitat Com es senten? 

El titella traurà de la capsa màgica una serie de fotografies on surten cares amb diferents 

emocions i les anirem comentant i imitant. Podem afegir: quan em peguen em sento..., 

quan em fan un regal em sento... 

Podrem fer un petit joc on un nen farà una cara i els altres haurem d'endevinar  quina 

emoció representa. 

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit.

Sessió 2: Dijous 14 abril. 

Títol: La meva cara reflexa...

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats.  

Arriba el titella amb la capsa màgica i tot seguit realitzarem l'activitat: Com em sento? (la 

mateixa que a la primera sessió,  per prendre consciència de com ens sentim en aquell 

moment)

A continuació realitzarem l'activitat: La meva cara reflexa...

Al  mirall  que  hi  ha  a  l'aula  hauran  d'imitar  les  diferents  expressions  emocionals 

treballades  a  l'ultima sessió.  Tindran  a  l'aula  penjades  les  fotografies  des  de  la  sessió 

anterior. Ho hauran de fer de 2 en 2, degut a que el mirall és petit. A continuació en un full 

(amb el contorn d'una cara dibuixat) hauran de dibuixar l'expressió emocional que més els 

hi hagi cridat l'atenció. 

Mentre esperen el seu torn, amb plastilina hauran de fer expressions emocionals a la taula. 

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit.
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Sessió 3: Dijous 28 d'abril.

Títol: Expresso emocions amb tot el cos. 

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats.  

Arriba el titella amb la capsa màgica i realitzem l'activitat: Expresso emocions amb tot el 

cos.

Anirem expressant diferents emocions primer només amb la cara, després amb la cara i les 

mans, després amb la cara, les mans i el cos i per últim amb la cara, les mans, el cos i amb 

moviment. Tindrem un ninot de referència on es veuran clarament diferenciades: la cara, 

els  braços, el tronc i les cames i també el moviment.

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 

Sessió 4: Dilluns 2 de maig.

Títol: El rellotge de les emocions. 

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats.  

Arriba el titella amb la capsa màgica i realitzem l'activitat: cóm em sento? (la mateixa que a 

la primera sessió, per prendre consciència de com ens sentim en aquell moment).

Tot seguit realitzarem l'activitat: el rellotge de les emocions.

En  aquesta  activitat  comentarem  i  farem  role  playing  de  diferents  situacions  on  els 

personatges  s'han  sentit  de  determinades  maneres  i  ho  haurem  d'indicar  al  rellotge 

(confeccionat prèviament i penjat a la paret de l'aula).

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 

Sessió 5: Dijous 5 de maig.

Títol: La vareta màgica.

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats. 

Arriba el titella amb la capsa màgica i realitzem l'activitat: cóm em sento? (la mateixa que a 

la primera sessió, però amb l'ajuda d'imatges extretes del llibre de Koeppen (1974): vegetal  
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como sientes, i enganxant les fotografies dels nens i nenes allà on està l'emoció que senten.)

Tot seguit realitzarem l'activitat: la vareta màgica.

Aquesta activitat consistirà en anar convertint amb la vareta màgica als nens en diferents 

personatges que expressen diferents emocions (que no acostumem a tenir identificades 

amb aquells personatges).

• Bruixa alegre

• Llop espantat

• Fantasma poruc

• Pallasso trist

• Princesa enfadada

• Professora sorpresa

• Príncep gelós

• Lleó tímid

• Vaca enrabiada

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 

Sessió 6: Dijous 12 de maig.

Títol: Vols cantar amb mi?

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats. 

Arriba  el titella amb la capsa màgica  i  a continuació farem l'activitat Com em sento?  (la 

mateixa que a la primera sessió,  per prendre consciència de com ens sentim en aquell 

moment). A continuació farem l'activitat: Vols cantar amb mi?

Cantarem la cançó d'aquesta activitat i  anirem comentant les diferents estrofes.  També 

tindrem el suport d'unes vinyetes de la cançó. 

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 
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Sessió 7: Dilluns 16 de maig.

Títol: Ens relaxem!

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats. 

Arriba el titella amb la capsa màgica i realitzem l'activitat: com em sento? (igual que la del 

primer dia, per prendre consciencia de com ens sentim en aquell moment).

A continuació moure'm les taules, per poder crear un espai ampli a la classe i realitzarem 

l'activitat: Ens relaxem!

Començarem estirant-nos a terra, panxa en l'aire i realitzarem unes respiracions ben fetes, 

notant com es va movent la panxa amb la respiració. 

A  continuació  farem  unes  postures  de  “ioga”  amb  suport  visual  d'unes  targetes  del 

material de l'Imaginarium: imagicare. Just for kids. 

Finalment ens estirarem de nou al terra i els hi faré una petita visualització guiada, extreta 

i adaptada del llibre de Maureen Garth (2011): Rayo de luna. 

A continuació faran un dibuix del que s'han imaginat en la visualització guiada o de les 

postures de ioga que han realitzat. 

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 

Sessió 8: Dijous 19 de maig.

Títol: Què puc fer quan? 

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats. 

Arriba el titella amb la capsa màgica i realitzem l'activitat: com em sento? (igual que a la 

primera sessió, per prendre consciencia de com ens sentim en aquell moment).

A continuació realitzarem l'activitat: Què puc fer quan...?

En aquesta activitat primer els parlaré jo d'algunes situacions on no ens sentim bé i de 

quines maneres la podem solucionar.

Després  seran  també els  nens  i  nenes  els  que  expliquin  situacions  viscudes  per  ells  i 

buscarem solucions. També podrem fer role palying.

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 
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Sessió 9: Dilluns 23 de maig.

Títol: M'agrada relaxar-me! 

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats. 

Arriba el titella amb la capsa màgica i a continuació farem l'activitat: com em sento? (igual 

que a la primera sessió, per prendre consciencia de com ens sentim en aquell moment).

Tot seguit realitzarem l'activitat: M'agrada  relaxar-me! On posarem en pràctica diverses 

tècniques de relaxació individuals perquè les puguin aprendre i posar en pràctica quan 

desitgin. Acompanyarem aquestes tècniques d'imatges referents a cada exercici. 

Tot  seguit  practicarem  unes  tècniques  de  relaxació,  extretes  i  adaptades  de  Koeppen 

(1974). 

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 

Sessió 10: Dijous 26 de maig.

Títol: Compartim carícies i massatges. 

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats. 

Arriba  el  titella  amb la  capsa  màgica i  realitzem l'activitat:  com em  sento?  (com a  la 

primera sessió, per prendre consciència de com ens sentim en aquell moment.)

A  continuació  farem  l'activitat:  compartim  carícies  i  massatges!  Posarem  en  pràctica 

diferents massatges, primer individualment i després amb un company.

Primer ho farem amb algun objecte: 

Se'ls hi oferirà als nens i nenes unes pilotes petites (ni molt dures ni molt toves) i les faran 

recórrer per tot el seu cos. 

Després amb plomes suaus, les faran passar per les parts del cos que estiguin descobertes 

de roba (cara, braços, cames...)

A continuació descobrirem les possibilitats que tenen les nostres mans!

Primer imaginarem que els nostres dits són formigues i recorrerem tot el cos.

Després imaginarem que són becs d'ocells i amb petits pessics recorrerem també tot el cos. 

I acabarem fent la duxa:
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• Gotes d'aigua amb els dits per tot el cos.

• Ensabonem amb les palmes de les mans.

• Tornem a mullar-nos amb aigua. 

• Ens assequem amb la tovallola imaginaria. 

• I ens posem la crema hidratant perquè la nostre pell estigui suau. 

Tot  seguit  ho  farem  amb  un  company/a.  (qui  vulgui)  Primer  demanarem  permís  al 

company i al finalitzar li donarem les gràcies per deixar-se fer el massatge. 

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 

Sessió 11: Dilluns 30 de maig.

Títol: Com es sent el titella? 

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats. 

Arriba el titella amb la capsa màgica i a continuació realitzarem l'activitat:com em sento? 

(com a la primera sessió, per prendre consciència de com ens sentim en aquell moment.)

Desprès realitzarem l'activitat: com es sent el titella?

En aquesta activitat disposarem d'un material anomenat:  Titelles dobles emocions creat per 

Interdidak S.L, i adquirit a l'Abacus, on hi ha 4 titelles amb dobles cares que expressen 

diferents emocions, i cadascú triarà un titella i explicarà una situació on s'ha sentit com 

aquell titella: trist, enfadat, content...

Acabem amb una petita reflexió de com ens hem sentit. 

Sessió 12: Dilluns 6 de juny.

Títol: Els racons de les emocions. 

Farem una  petita  relaxació  de  3  minuts,  per  tranquil·litzar-nos,  tenint  en  compte  que 

venen del pati esverats. 

Arriba  el  titella  amb la  capsa  màgica i  realitzem l'activitat:  cóm em  sento?  (com a  la 

primera sessió, per prendre consciència de com ens sentim en aquell moment.)
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A continuació farem l'activitat: Els racons de les emocions. 

Dividirem l'aula en 4 racons amb els diversos materials que hem fet servir durant tot el 

projecte i d'altre complementari. I l'objectiu serà el joc simbòlic dels nens i nenes. 

➢ Racó de material de relaxació  (música relaxant, pilotes, plomes, imatges postures 

de ioga i imatges de les tècniques de relaxació).

➢ Racó de material d'expressió emocional (imatges personatges, ninot, fulls: la meva 

cara reflexa..., plastilina i algunes fotografies reals d'expressió d'emocions).

➢ Racó  de  material  de  regulació  emocional (algunes  imatges  reals  d'expressió 

d'emocions, imatges de la cançó de les emocions, fulls: per estar content puc...).

➢ Racó  de  material  d'identificació  d'emocions  (fotografies  reals  d'expressió 

d'emocions, imatges vegetal como sientes, rellotge de les emocions, titelles i mural 

com et sents.)

Tots els nens i nenes aniran passant per cada racó.

Acabem amb una reflexió final de com ens hem sentit i si ens ha agradat que vingués el 

titella a l'aula, les coses que hem fet, etc.

I per acabar, el titella guia s'acomiadarà: els hi dirà als nens i nenes que ha de marxar a una 

altra escola a ensenyar als nens/es coses sobre les emocions, i que necessita endura-se tot 

el material. Desprès els hi regalarà una imatge on surt ell i els nens/es, i on posarà:  una 

abraçada plena d'emocions pels pingüins. 

Sessió 13:  Dilluns 9 de juny. 

Títol: Què hem après?

Aquesta sessió, és complementaria.  La vaig realitzar,  per tal  d'adquirir més informació 

sobre els aprenentatges dels nens/es. La he titulat: Què hem après?

Els hi explicaré als nens/es que en Verd (el titella-guia) m'ha enviat uns dossiers, perquè 

vol  saber tot  el  que han après amb ell.  Llavors els hi  entregaré el  dossier als nens/es 

perquè  el  realitzin.  Aquest  dossier  consta  d'una  primera  part,  on  han  de  relacionar 
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dibuixos que expressen emocions amb les imatges reals d'aquesta emoció. Desprès han de 

resoldre una situació  plantejada amb vinyetes,  de  manera positiva i  finalment  han de 

realitzar un dibuix lliure de tot el que han viscut durant les sessions. 

7.5. Material utilitzat a les sessions.
Material sessió 1: Com es senten?

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Cares d'expressions d'emocions pel mural, com em sento?

• Mural: com em sento?

• Fotografies reals d'expressions d'emocions. 

• Fotografies dels nens i nenes.

(Aquest material es troba al cd del treball)

Material sessió 2: La meva cara reflexa...

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Fotografies reals d'expressions d'emocions. 

• Dibuix la meva cara reflexa...

(Aquest material es troba al cd del treball)

Material sessió 3: Expresso emocions amb tot el cos.

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Ninot de cartolina per expressar emocions.

(Aquest material es troba al cd del treball)

Material sessió 4: El rellotge de les emocions.

• Titella-guia. 
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• Capsa màgica.

• Mural: com em sento?

• Rellotge de les emocions.

(Aquest material es troba al cd del treball)

• Llistat de situacions: 

1. En Cesc té por de la foscor. Un dia quan està a casa marxa la llum. Com es sentirà el Cesc? 

(Por-Espantat)

2. La Maria regala un cromo a en Carles. Com se sentirà en Carles? (Content- Estimat)

3. En Pere li fa un petó i una abraçada a la Laura. Com se sentirà la Laura? (Contenta- 

Estimada)

4. La Rosa no deixa a en Xavier que pugi al gronxador. Com se sentirà en Xavier? (Enfadat-  

Trist)

5. En Gerard s'amaga darrere de la porta i quan entra la Tresa li fa un ensurt. Com se sentirà  

la Tresa? (Sorpresa-Espantada)

6. L'Abdul ha convidat tots els nens de la classe, menys en Pep, a la seva festa d'aniversari.  

Com se sentirà en Pep? (Trist- Enfadat- Enveja)

7. L'Anna està al supermercat amb la mare i sense voler li dóna un cop a l'estant on estan les  

llaunes d'olives i cauen totes fent molt soroll. Tot el supermercat es queda mirant a l'Anna.  

Com se sentirà l'Anna? (Vergonya- Espantada)

8. L'Albert juga a futbol amb el Pol i en Pol li fa una patada ben forta per treure-li la pilota.  

Com se sentirà l'Albert? (Enfadat- Ràbia)

9. A la Georgina el seu germà Toni li ha trencat la seva nina preferida. Com se sentirà la  

Georgina? (Enfadada- Ràbia)

10.  És l'aniversari de la Mariona i quan arriba a l'escola tots els nens i nenes de la classe li han 

preparat un mural ben gran on diu: Moltes felicitats Mariona! T'estimem molt!. Com se  

sentirà la Mariona? (Sorpresa- Contenta- Vergonya- Estimada)
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Material sessió 5: La vareta màgica.

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Mural: com em sento?

• Imatges extretes del llibre de Freymann: “Vegetal como sientes”.

• Dibuixos dels personatges.

(Aquest material es troba al cd del treball)

Material sessió 6: Vols cantar amb mi?

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Mural: com em sento?

• Imatges de la cançó. 

(Aquest material es troba al cd del treball)

• Lletra cançó vols canar amb mi: (ritme igual que el gegant del pi)

Si content vols estar

un somriure, un somriure.

Si content vols estar,

un somriure i a ballar.

Si algú et fa enfadar,

no el peguis, no el peguis.

Si algú et fa enfadar,

digues-li que hi vols parlar.

Vull parlar!

Si et sents una mica trist,

juga i canta, juga i canta.

Si et sents una mica trist,

juga i canta amb els amics.
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Material sessió 7: Ens relaxem!

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Mural: com em sento?

• Imatges postures ioga.

• Músiques relaxants. 

(Aquest material es troba al cd del treball)

• Visualització guiada: 

“Preludi de l'estrella:

Vull que veieu aquí dalt, per sobre dels vostres caps, una estrella molt i molt maca. T'estimes molt  

aquesta estrella perquè és només teva. Pot ser del color que més t'agradi, potser la veus vermella o  

de color rosa o blava o groga... O té taques? O és de plata?. Com que aquesta estrella és només teva,  

pot ser del color que tu triïs, o de molts colors si vols. 

Aquesta estrella teva està plena de llum blanca, una llum blanca preciosa, brillant i resplendent.

...........................................

Vull que vegis  aquesta llum baixant cap a tu com un riu, fins que arriba a la part més alta del teu  

cap. Ara, vull que portis aquesta llum pura per dins del cap i la baixis per tot el cos fins que estiguis  

ple d'aquesta meravellosa llum blanca. 

Sent la llum baixant-te pels braços, fins al final, fins que notis que t'arriba a les mans i que t'omple  

tots els dits, un a un.

Sent aquesta llum que et baixa pel pit, per l'estomac, per la panxa, fins avall, i arriba a les cames i  

quan notis que ha arribat, segueix baixant-la fins que arribi als peus, i després nota com aquesta  

llum també inunda els dits dels peus, un a un. 

................................

Ara imaginat un jardí, però abans d'entrar-hi fixa't en l'arbre gran que hi ha a fora. Aquest arbre  

és diu “l'arbre dels problemes”. Vull que pengis a l'arbre qualsevol cosa que et preocupi. Pot ser  

t'has enfadat amb algú o no t'han escoltat quan volies explicar alguna cosa. L'arbre guardarà tots  

els problemes que tinguis  amb els teus amics i amb la teva família. L'arbre accepta tot el que tu  

vulguis penjar a les seves branques.

.................................
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Ara pots entrar al jardí i descobreixes uns colors que no havies vist mai. Observa la preciositat de  

les flors, del seu color, del seu tacte, aspira la seva olor. L'herba és verda i el cel tot blau amb algun 

núvol blanc amb forma d'ovella. Aquest jardí pot ser com a tu més t'agradi, ja que és només teu. Al  

teu jardí tot  està molt  tranquil,  no existeixen els  problemes.  Quedat aquí  una estona tranquil.  

Agafa aire pel nas i treu-lo per la boca molt a poc a poc unes vegades. 

.......................................

Ara li has de dir adéu al teu jardí, fins un altre dia, saps que sempre que vulguis hi pots tornar.  

I ara a poc a poc, vas sortint del jardí i quan tu vulguis obres els ulls.”  Extreta i adaptada del 

llibre de Maureen Garth, (2011): Rayo de luna. 

Material Sessió 8: Què puc fer quan...?

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Mural: com em sento?

(Aquest material es troba al cd del treball)

• Llistat situacions: 

1.  L'Anna té una nina que és la seva nina preferida i el seu germà li va trencar un braç. Ella  

es  sent  molt  trista  perquè la  seva nina  preferida  té  el  braç  trencat.  I  també  està  molt  

enfadada amb el seu germà i no li vol parlar. Que podria fer l'Anna per sentir-se millor?  

(Parlar amb el seu germà per entendre perquè ho ha fet, demanar-li a algú que li ajudi a  

arreglar el braç de la nina...)

2. En Pau està sol al pati mentre els seus companys de classe juguen passant-so molt bé. Se  

sent trist perquè veu als altres nens jugar i a ell també li agradaria. Que podria fer el Pau  

per sentir-se millor? (Demanar als nens i nens si pot jugar...)

3. En Roger estava jugant al pati a futbol amb els seus amics. Estava a punt de xutar per  

marcar un gol i un nen més gran li ha fet una empenta i li a tret la pilota. Se sent molt  

enrabiat per aquest motiu! Que podria fer en Roger per sentir-se millor? (Demanar ajuda a  

una senyoreta, parlar amb aquest nen...)

4. La Martina està mirant els seus dibuixos preferits a la tele del menjador i la seva mare li diu  

que ara torna,  que  baixa un moment a comprar  el  pa.  Quan la  mare tanca la  porta  la  
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Martina se'n adona que està sola i començar a espantar-se molt, fins i tot li sembla escoltar  

sorolls a l'habitació! La Martina sent molta  por. Que podria fer la Martina per sentir-se  

millor? (Pujar el volum de la TV, pensar que la mare pujarà de seguida...)

5. La Zoe ha tingut un germanet que es diu Víctor. I ella està molt contenta i se l'estima molt.  

Però avui al cole la mestra la felicitat per un dibuix que ha fet molt maco i li vol ensenyar a  

la seva mare. Però la seva mare està intentant adormir en Víctor i no li fa cas. La Zoe té  

enveja del seu germà i pensa que la seva mare l'estima més a ell que a ella. Que podria fer la  

Zoe per sentir-se millor? (Explicar-li a la seva mare com es sent, pensar que quan ella era  

petita també necessitava que la mare estigués més per ella, però que ara ja és més gran i pot  

fer coses ella sola....)

6. La mare del Pol li ha explicat que l'avi està a l'hospital perquè està malalt. Ell es posa molt  

trist perquè s'estima molt al seu avi (ja que sempre el porta al parc i el fa riure molt). Ell li  

diu a la mare que el porti a veure a l'avi i ella li diu que no pot ser, que a l'hospital no poden  

anar-hi els nens. En Pol es posa molt trist perquè troba a faltar al seu avi. Que podria fer en 

Pol per sentir-se millor?(Fer-li un dibuix pel seu avi, recordar els moments divertits que ha  

passat amb ell, trucar-lo per telèfon...)

7. Avui a la classe de la Paula estan parlant dels animals de la granja i els seus avis en tenen  

una, així que la Paula sap moltes coses que li agradaria explicar als seus companys, però no 

ho fa perquè té vergonya de que els altres nens i nenes es riguin d'ella. I això la fa sentir  

malament. Que podria fer la Paula per sentir-se millor? (Explicar-li a la senyoreta tot el que  

sap o fer l'esforç i explicar-ho ja que potser cap nen es riu d'ella...)

Material sessió 9: M'agrada relaxar-me!

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Mural: com em sento?

• Imatges de les tècniques de relaxació.

(Aquest material es troba al cd del treball)

• Descripció tècniques de relaxació extretes i adaptades de Koeppen (1974): 
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Exercici 1:     Exprimir llimones  ! 

Relaxem: mans i braços. 

Imatge: llimona.

Postura: asseguts. 

Imaginat que tens un cistell  ple de llimones al  teu costat. Agafa'n una amb una ma i  intenta  

exprimir-la. Més i més, treu-li tot el suc! Nota com es tensa la teva  ma i el teu braç! Molt bé! Ara  

ja la pots deixar anar. I nota com està ara relaxada la teva mà i el teu braç. Molt bé! Ara agafa una  

altre  llimona  del  cistell  i  exprimeix-la  ben  fort,  notant  com  es  tensa  la  mà  i  el  braç.  Has  

d'aconseguir treure-li tot el suc! Molt bé! Ara ja la pots deixar anar! 

(Repetim el mateix amb l'altre mà i braç)

Mmm... quina llimonada més bona hem preparat, la guardem a la nevera i ens la veurem quan es  

refredi! 

Exercici 2:   Gat mandrós  !

Relaxem: braços i  espatlles.

Imatge: gatet mandrós.

Postura: asseguts.

Ara ens hem d'imaginar que som gats molt  mandrosos i  ens entra molta mandra i  ens volem  

estirar! Aixeca els braços i estira'ls com si tinguessis molta mandra. Ara aixeca per sobre del teu  

cap i estira'ls amb força, tot el que puguis i sent com s'estiren tots els teus músculs de la mà i les  

espatlles. Ara deixa'ls caure i sent com es relaxen. Ara fes el mateix però intentant estirar els braços  

per darrere del cap. I així amb els dos braços. 

Exercici 3:   Som tortugues  .

Relaxem: espatlles i coll.

Imatge: tortuga

Postura: asseguts.

Ara has d'imaginar-te que ets una tortuga i estàs relaxat al costat del mar. Però de cop i volta sents  

un soroll i t'espanta i amagues el cap a la closca. Vinga, amagat el més endins que puguis. Has  

d'intentar apropar les espatlles a les orelles! Vinga, aguanta una mica més. I nota com es sent el teu  

coll. Ara sembla que ja ha passat el perill i pots tornar a treure el cap de la closca. Oi que et sents  
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millor quan estàs relaxat? Oh! No! Un altre cop se sent un soroll amagat ràpid ràpid, vinga el cap  

el més en dins de la closca que puguis! Aguanta aguanta! Molt bé.. sembla que ara si que ja ha  

passat el perill i pots treure el cap de la closca i gaudir del calor del sol. 

Exercici 4:   Mengem xiclet  !

Relaxem: mandíbula. 

Imatge: xiclets

Postura: asseguts. 

Ara t'has d'imaginar que menges un xiclet. Mmm.. que bo! És un xiclet molt gran! I costa molt de  

mastegar, està molt dur. Has d'intentar mossegar-lo, ajudat fent força amb les dents. Nota com es  

tensa tota la boca i fins i tot el coll i les orelles. Ara deixa de mastegar i obre una mica la boca sense  

fer força i nota com es relaxa tota la boca. Molt bé ara posat un altre xiclet a la boca i torna a fer el  

mateix.

Exercici 5:   La papallona  !

Relaxem: cara i nas.

Imatge: papallona al nas.

Postura: asseguts.

Ara imaginat que estàs assegut en una roca al mig del bosc i el sol t'escalfa la cara. Quan de cop i  

volta es posa una papallona preciosa al teu nas. I et fa pessigolles. La vols apartar però tens les mans  

plenes d'unes floretes que has recollit del bosc, per regalar-les a una persona molt especial. I has  

d'intentar apartar-la arronsant el nas. Intenta fer tantes arrugues amb el teu nas com puguis i  

aguanta amb el nas arrugat va una mica més, que està a punt de marxar volant. Molt bé nota com  

tota la cara s'arruga per intentar fer que la papallona marxi. Bé! Ho has aconseguit, ja pots relaxar  

el nas i la cara ja ha marxat! Nota com està ara la teva cara i el teu nas de relaxats. Oh no! A tornat  

al teu nas! Vinga va, ja saps com fer que marxi: arronsa el teu nas i ajudat arronsant les galtes els  

ulls i la boca. Vinga aguanta així amb totes les arrugues! Bé! Per fi ha marxat! Molt bé, ara relaxa  

la teva cara!
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Exercici 6:   Som globus  !

Relaxem: pit i pulmons.

Imatge: globus.

Postura: asseguts o estirats. 

Ara imagina que el teu pit és un globus i has d'intentar inflar-lo entrant l'aire pel nas. Vinga a la  

de 3 agafa tot l'aire que puguis pel nas. I aguanta 3 segons: vinga: un.... dos.... tres.... aguanta una  

mica més, una mica més, i ara desinfla el globus treien a poc a poc l'aire per la boca, notant com es  

desinfla i et relaxa. Vinga ara una altre vegada agafa l'aire pel nas i aguanta aguanta... estàs molt  

inflat com un globus! Ara quan agafis l'aire, imagina que dins d'aquest globus ficaràs totes aquelles  

coses que no t'agraden i et molesten i aguanta-les una mica... i ara ja les pots deixar anar a poc a  

poc. Oh! Que bé! Ara ja no tens les coses que no t'agraden a dins del globus, les has pogut fer fora!  

Molt bé!

Exercici 7:   L'elefant  ! 

Relaxem: la panxa. 

Imatge: elefant i passadís estret!

Postura: estirats. 

Ara imaginat que estàs estirat a la gespa amb l'escalfor del sol. I veus un elefant que s'apropa cap a  

tu, però sembla que va despistat i no mira per on trepitja amb les seves grans potes! No et dona 

temps de moure't així que abans que posi la seva pota a la teva panxa, has de fer força amb la panxa  

per aguantar el seu pes. Va aguanta, fes força amb la panxa, posa-la tot lo més dura que puguis. I  

nota aquesta sensació a la teva panxa. Per fi a tret la pota de sobre teu, ja pots relaxar la panxa! Oh!  

Ara nota com està de bé la teva panxa ara! Ui ui! Que aixeca la pota de nou! Vinga fes força de nou  

amb la panxa, posa-la ben dura com abans, per aguantar el seu pes. Aguanta aguanta! Ho estàs fent  

molt bé. I per fi ha tret la pota, ja pots relaxar la panxa, i sembla que l'elefant ja se'n va lluny. Ho  

has fet molt bé!

Ara imaginat que has de passar per un passadís molt i molt estret, que per poder-hi passar has de 

fer-te molt prim, vinga amaga la panxa en dins més i més. Ara aguanta fins que acabis de passar el  

passadís. Nota com s'enfonsa la panxa. Bé ho has aconseguit! Has pogut passar pel passadís! Oh!  

Ara te'n adones que t'has deixat un caramel a l'altre punta del passadís i has de tornar a buscar-lo,  
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vinga amaga la panxa de nou. Molt bé aguanta... ho fas molt bé. Ara relaxa la panxa, ja has arribat  

al final del passadís! Molt bé. Ara ja sembla que es comença a fer fosc, ja pots relaxar-te i tornar cap  

a casa.

Exercici 8:   El fang  !

Relaxem: peus i cames. 

Imatge: fang.

Postura: estirats. 

Ara imaginat que estàs descalç, sense sabates ni mitjons i vols refrescar els teus peus en un llac.  

Però quan entres al llac et dones compte que està ple de fang i et quedes parat al mig del llac, amb el  

fang fins als genolls. Has de fer força amb els peus i les cames per poder moure't pel fang. Vinga fes  

força amb les cames i els peus i els dits dels peus, va que gairebé arribes a la vora del llac. Va  

aguanta fes força amb tots els músculs! Nota com es tensen tots els músculs de les teves cames.  

Vinga! L'últim esforç! I per fir arribes a fora i t'estires al costat del llac. Ara relaxa les cames no 

facis cap tipus de força i nota aquesta sensació tan agradable. Oh! S'he t'ha quedat atrapada al fang  

una polsera que portaves lligada al peu! Vinga! De nou ficat al fang! Ja la tens la polsera! Però ara  

has de tornar a sortir d'aquí, i costa molt amb tant de fang! Has de tornar a fer força amb les cames  

i els peus i els dits dels peus. Vinga, una mica més! Ho estàs fent molt bé! I per fi ja estàs a fora i ja  

pots tornar a relaxar les cames i els peus! Has sigut molt valent i ho has aconseguit! 

Material sessió 10: Compartim carícies i massatges!

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.

• Mural: com em sento?

• Pilotes i plomes. 

(Aquest material es troba al cd del treball)

Material sessió 11: Com es sent el titella?

• Titella-guia. 

• Capsa màgica.
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• Mural: com em sento?

• Titelles dobles emocions creat per Interdidak S.L

(Aquest material es troba al cd del treball)

Material sessió 12: Els racons de les emocions.

• Titella.

• Capsa màgica.

• Mural: com em sento?

• Tot el material necessari pels racons (contes, fotografies, dibuixos...)

• Record final Verd (titella-guia). 

(Aquest material es troba al cd del treball)

Material sessió 13: Què hem après?

• Dossier d'avaluació. 

(Aquest material es troba al cd del treball)

7.6. Fotografies i gravacions de les sessions.

Les fotografies i gravacions les vaig realitzar en els moments que em va ser possible, per 

tant, no hi ha gravacions ni fotografies de totes les sessions ni de totes les activitats. 

✔ Sessió 1: Com es senten? Fotografies del mural: com em sento?

✔ Sessió  3:  Expresso  emocions  amb  tot  el  cos. Fotografies  dels  nens/es  imitant 

emocions i gravacions de la reflexió final. 

✔ Sessió 5:  La vareta màgica. Fotografies dels nens/es en l'activitat  com em sento? i 

imitant els personatges de l'activitat la vareta màgica. També hi ha gravacions de les 

dues activitats.

✔ Sessió 7: Ens relaxem! Fotografies dels nens/es fent les postures de ioga, realitzant 

la visualització guiada i fent els dibuixos finals.

✔ Sessió 8: Què puc fer quan...? Gravacions dels nens/es fent role playing. 

✔ Sessió 10: Compartim carícies  i  massatges. Fotografies  i  gravacions dels  nens i 

nenes fent carícies i massatges.  
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✔ Sessió 11: Com es sent el titella? Fotografies i gravacions dels nens/es jugant amb 

els titelles i expressant  situacions en les que es varen sentir com el titella. 

✔ Sessió 12: Els racons de les emocions. Fotografies i gravacions dels nens/es jugant 

amb tots els materials de les sessions. 

(Totes les fotografies i gravacions es troben al cd del treball.)

7.7. Material realitzat pels nens i nenes.

En algunes  de  les  sessions  realitzades  els  nens  han  fet  dibuixos.  Aquests  es  troben  a 

continuació, en el següent ordre:

1. Dibuixos de la sessió 2: La meva cara reflexa...

2. Dibuixos de la sessió 7: Ens relaxem!

3. Dibuixos de la sessió 12: Els racons de les emocions. 

4. Dossiers de la sessió 13: Què hem après?
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